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Sammanfattning Stroke är en av våra stora folksjukdomar och årligen 
insjuknar 35 000 människor varav 20 procent är mellan 19 
och 64 år. Det innebär stora omställningar i livet för de yngre 
i arbetsför ålder som insjuknat i stroke då de ofta har en 
familj att ta hand om och ett arbete att gå till. Syftet med 
studien var att belysa faktorer som påverkar de yngre 
patienterna vid återanpassning till livet efter stroke. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 12 vetenskapliga 
artiklar granskades. I resultatet framkom det att de yngre 
patienterna främst upplevde att information, rehabilitering, 
stöd och dolda funktionshinder är de faktorer som mest 
påverkar återanpassningen till livet efter stroke. De upplever 
att informationen inte är tydlig och att rehabiliteringen inte är 
individ- och åldersanpassad. De dolda funktionshindrena får 
ofta konsekvenser för patienterna. Familjens och 
omgivningens bemötande kan vara ett stöd för att uppnå en 
bra återanpassning till livet. För att bättre kunna ge 
individuell och åldersanpassad omvårdnad vid stroke är det 
av stor betydelse att sjuksköterskan ser helheten av 
patienterna och är flexibel samt lyhörd till deras livssituation. 
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Inledning 

 

Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och årligen insjuknar drygt 35 000 
män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2008). De som insjuknat i stroke har ett mindre eller 
större behov av vård och omsorg beroende på hur omfattande skadan är samt skadans 
lokalisation (Socialstyrelsen, 1997). Stroke påverkar hjärnans funktioner och ger både 
synliga och dolda funktionshinder som patienten får leva med under en lång tid eller för 
resten av livet (Spanó, 2004). En aktiv rehabilitering minskar svåra handikapp vid 
stroke vilket leder till en bättre anpassning och ett mer självständigt liv (Ericson & 
Ericson, 2006). Tjugo procent av dem som får stroke är 64 år eller yngre. De som 
insjuknar i stroke vid en ålder mellan 19 och 64 år hänförs i den här litteraturstudien till 
gruppen yngre patienter. Eftersom stroke anses vara en sjukdom för de äldre är 
rehabilitering och omvårdnad vanligtvis anpassad till den åldersgruppen (Hamilton, 
2000). För att de yngre ska få en så meningsfull tillvaro som möjligt bör 
rehabiliteringen och vården anpassas för de yngres behov och livssituation. När någon i 
familjen får stroke händer det plötsligt och tillvaron blir overklig och kaotisk (Spanó, 
2004).  
 
För en bättre förståelse och anpassad vård till de specifika problem och behov som 
uppstår i samband med insjuknandet är det viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt ökar 
sin kunskap om individanpassad omvårdnad och rehabilitering. 
 

Bakgrund 
 

Stroke 

 

Stroke kommer enligt Svenska akademins ordbok (2008) från det engelska ordet stroke 
vilket betyder slag(anfall). World Health Organization [WHO] (2006) definierar stroke 
som “a focal (or at times global) neurological impairment of sudden onset, and lasting 
more than 24 hours (or leading to death), and of presumed vascular origin”. Stroke är 
ett samlingsbegrepp där en del av hjärnan utsätts för nedsatt blodtillförsel, ischemi 
(Ericson & Ericson, 2006). Den vanligaste orsaken till stroke är en ocklusion av en 
cerebral artär vilket kan uppstå då en trombos har bildats eller när en emboli har fastnat 
i en artär. Stroke kan även uppkomma vid en intracerebral blödning. Den främsta 
orsaken till att hjärnan skadas är att hjärnans behov av näring och syre inte har blivit 
tillgodosett, samtidigt som toxiska produkter ansamlas i det skadade området. 
Symtomen beror på skadans omfattning och lokalisation (Socialstyrelsen, 1997). Stroke 
kan ge varierande symtom som kan uttrycka sig genom såväl synliga som dolda 
funktionshinder (Spanó, 2004). Patienternas motorik, sensibilitet samt deras 
psykologiska hälsa påverkas av skadan vilket kan leda till depression, känslomässig 
avtrubbning, trötthet och omdömeslöshet, syn- och talsvårigheter, svårigheter att 
uttrycka sig och att ta till sig information (Ericson & Ericson, 2006). Dolda 
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funktionshinder påverkar patienternas känsloliv och tankeprocess (Spanó, 2004). De är 
ofta otydliga vilket påverkar livskvaliteten och många behov skapas utifrån patienternas 
nya livssituation (Spanó, 2006). Eftersom skadorna vid stroke är så mångfacetterade bör 
rehabiliteringen vara anpassad utefter deras individuella behov (Ericson & Ericson, 
2006). 
 

Förekomst och samhällsförankring 

 

De som insjuknar i stroke är oftast äldre, 80 procent är över 65 år och de resterande 20 
procenten är 64 år eller yngre (Socialstyrelsen, 2008), det är den yngre patientgruppen 
som ökar mest (Socialstyrelsen, 2006). För att hälso- och sjukvården ska kunna följa 
utvecklingen är det viktigt att lyfta fram omvårdnadsförslag som stödjer och förbättrar 
hälso- och sjukvården för denna patientgrupp. Den förväntade överlevnaden efter en 
stroke är tre år, men för den yngre åldersgruppen är den mycket längre (Olsson & 
Norrving, 2002). Vård i samband med stroke innebär en ökad belastning på hälso- och 
sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening,[SSF] 2005). Kostnaderna för sjukdomen är 
relaterade till patienternas ålder (Térent, 2001), de yngre är i arbetsför ålder vilket 
innebär produktionsbortfall vid sjukdom samt en ökad kostnad för samhället genom 
deras lagliga rätt till sjukpenning. En hög överlevnadsfrekvens samt en längre 
överlevnadstid ger en ökad genomsnittskostnad för dessa patienter. 
 
På 1980-talet påbörjades en specialiserad utbyggnad av den svenska strokesjukvården 
(Térent, 2007). Sedan år 2002 har alla sjukhus i Sverige en strokeenhet där det finns 
specialutbildad hälso- och sjukvårdspersonal inom stroke och rehabilitering 
(Socialstyrelsen, 2007). Vård på en strokeenhet ger ett minskat funktionsberoende, lägre 
dödlighet samt en förkortad vårdtid. För att minska svåra funktionshinder efter stroke, 
är det viktigt med en tidig och aktiv rehabilitering (Ericson & Ericson, 2006; Spanó, 
2006). En bättre rehabilitering ökar chanserna att återfå en stor del av de förlorade 
förmågorna och leder till ett bättre och ett mer självständigt liv. 
 

Förändring utan förvarning 

 

Stroke kommer plötsligt och utan förvarning (Socialstyrelsen, 1997), det är omvälvande 
för de yngre eftersom de ofta har en karriär, ett arbete, fritidsintressen, familj, barn och 
visioner för framtiden (Spanó, 2004). Livssituationen förändras och en kris uppstår 
(Spanó, 2006). En kris är ett psykiskt tillstånd, en reaktion på en livssituation där en 
individs tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att psykiskt 
behärska och förstå den livssituation de råkat ut för (Cullberg, 2006). De förutsättningar 
som fanns före insjuknandet har förändrats och för att återfå livskvaliteten krävs en 
anpassning till den nya situationen (Richt & Tegern, 2005). Livskvaliteten är förknippad 
med patienternas möjligheter att kunna klara sig på egen hand i vardagen och för att 
hitta tillbaka till ett meningsfullt liv behövs en lång tid av rehabilitering och bearbetning 
(Murray & Olsson, 2002). 
 
Livet för de som insjuknat i stroke beskrivs i fyra faser (Hamilton, 2000). Den första 
fasen är insjuknandet i stroke, det inträffar plötsligt och oväntat. Patienterna har svårt att 
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ta till sig vad som har hänt och minns väldigt lite eller ingenting av händelseförloppet, 
denna fas kunde pågå i en till två veckor. Nästa fas handlar om en aktiv rehabilitering 
med mycket träning, detta ger patienterna en upplevelse av snabba framsteg de första 
veckorna. De ser positivt på framstegen och får en känsla av hopp om att kunna återgå 
till sina normala aktiviteter och att återigen bli friska. Denna fas varar mellan sex till nio 
månader. Den tredje fasen är när patienterna inser att de förlorade funktionerna inte 
kommer tillbaka och att rehabiliteringen inte längre ger de resultat som de förväntar sig. 
De kommer till insikt med att livet inte kommer att bli som förr. Deras förhoppningar 
om framtiden känns otrygg, och i denna fas får de en känsla av hopplöshet, sorg och 
oro. I den fjärde och sista fasen accepterar patienterna sin situation och anpassar sig till 
den nya tillvaron. De lär sig att hantera och bemästra vardagen med hjälp av olika 
strategier och kan återigen hitta glädjen i livet, men frågor om varför just de har råkat ut 
för stroke kvarstod. 
 

Behov 

 

Patienternas behov kan se annorlunda ut beroende på om de är objektiva eller subjektiva 
(Waldau, 2001). De objektiva behoven är de behov som är synliga för omgivningen och 
de subjektiva behoven utgör de dolda funktionshindrena, dessa behov leder till 
psykologiska och/eller sociala svårigheter för patienterna. Waldau (2001) citerar den 
finländske filosofen George Henrik von Wright: ”Behov har vi av det vi far illa av att 
vara utan” (s. 40). 
 
Många av de yngre som insjuknar i stroke har en positiv upplevelse av den 
rehabilitering som ger önskat resultat och underlättar återanpassningen till livet, men 
samtidigt har de ett behov av en mer åldersanpassad rehabilitering (Jekander, 2003). De 
yngre skäms för sin sjukdom och har en känsla av att omgivningen inte har förståelse 
för den. De upplever att de inte alltid blir väl behandlade av omgivningen och anser 
ibland att de blir tilltalade på ett nedlåtande sätt. De har ett behov av att bli accepterade 
för hur de ser ut och hur de är. För att uppnå en bra livskvalitet har de som insjuknat i 
stroke ett stort behov av information om sjukdomen. Jekander som själv insjuknat i 
stroke menar att det saknas en bok som handlar om andra yngres upplevelser och 
erfarenheter, en bok där en ung patient kunde känna igen sig, inte en medicinsk skrift. 
Hamilton (2000) beskriver att även om de som insjuknat i stroke visar behov av 
information om andras upplevelser, behov och erfarenheter, finns det inte många 
vetenskapliga studier om detta. Däremot finns det ett stort antal studier som fokuserar 
på det medicinska utfallet. 
 
Vid utskrivning från sjukhusets skyddade miljö upplever patienterna sina 
funktionshinder mer tydligt och på vilket sätt de påverkar deras vardag (Spanó, 2004). 
De inser att livet har förändrats och många frågor uppstår. Ett behov av icke-
vårdrelaterad hjälp uppkommer där patienten behöver stöd från vänner, familj och sin 
omgivning för att kunna återgå till arbete, umgås med vänner, sköta ekonomi, transport 
och att återuppta eller hitta nya fritidsintressen så att de kan fungera i sin nya 
livssituation. 
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Syfte 
 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar de yngre patienterna vid återanpassning till 
livet efter stroke.  
 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell för 
litteraturbaserade examensarbeten. En pilotsökning låg till grund för den systematiska 
litteratursökningen som utvecklades utifrån studiens syfte. Resultatet sammanställdes 
utifrån det material som framkom från den metodiska datainsamlingen. Studien 
inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
 

Datainsamling 

 

Artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. För att utöka sökningen 
inkluderades även SweMed+ men utan ytterligare resultat för studiens syfte. Sökning på 
Cinahl genomfördes med Cinahl Heading och sökning på PubMed genomfördes med 
MeSH termer samt fritext. 
 
Sökorden valdes utefter studiens syfte. De sökord som valdes var stroke, ung och 
återanpassning, sökning på dessa ord i Cinahl och PubMed gav många träffar men få 
som svarade mot syftet. Återanpassning ersattes med sökorden rehabilitering, 
psykosociala faktorer, självkänsla och dagliga aktiviteter (Tabell 1). Dessa sökord 
kombinerades med stroke i olika sökningar (Tabell 2. Bilaga I). Sökordet ung 
begränsade antal träffar och användes därför endast i PubMed då det ansågs nödvändigt 
för att begränsa antalet träffar. I Cinahl begränsades sökningar som gav många träffar 
genom att inkludera sökorden aged och aged, 80 and over i samband med kommandot 
NOT. En manuell sökning utfördes på alla författarna av de artiklar som valdes till urval 
två, detta resulterade i en artikel som inkluderades. 
 
Tabell 1. Sökord efter problemformulering. 
Sökord Cinahl 

Cinahl Headings 
PubMed 
MeSH 

Stroke Stroke Stroke 
Rehabilitering Rehabilitation Stroke/Rehabilitation 
Psykosociala faktorer Stroke/psychosocial factors Psychosocial factors (fritext) 
Självkänsla Self Concept Self Concept 
Dagliga aktiviteter Activities of Daily Living Activities of Daily Living 
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Inklusionskriterier vid sökningen: 
Cinahl    

• 2000-2008 
• Research article  
• Adult, 19-44 years 
• Middle age 45-64 years 

 

PubMed 
• 2000-2008 
• Journal article 
• Adult: 19-44 years 
• Middle aged: 45-64 years 

 
Vid sökning genomlästes de abstrakt där titeln ansågs svara mot syftet. Protokoll fördes 
över antal träffar samt antal lästa abstrakt. Utav de 54 abstrakt som lästes exkluderades 
37 på grund av att dessa studier innefattade personer över 64 år, anhörigas upplevelser, 
specifika diagnoser, var litteraturstudier eller fokuserade på rehabilitering av specifika 
funktioner såsom gångträning eller talträning och inte på patienternas upplevelser av 
rehabiliteringen. De abstrakt som bedömdes svara mot syftet skrevs ut i fulltext eller 
beställdes. För urval ett valdes 17 artiklar som genomlästes individuellt och därefter 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och 
kvantitativa studier. Även artikeln från den manuella sökningen bedömdes. För urval 
två exkluderades fem artiklar, en på grund av att den bedömdes till grad III. En på grund 
av att den undersökte rehabiliteringens effekter, inte patienternas upplevelser av 
rehabiliteringen, en annan för att den visade att patienten inte var medveten om graden 
av funktionshinder efter stroke och ansågs inte svara på syftet. En exkluderades på 
grund av att den belyste vem som skulle vårda patienterna efter utskrivning samt till 
vilken boendeform och en för att den beskrev patienternas upplevelser och tankar om att 
ha fått stroke inte om att leva med stroke. 
 

Databearbetning 

 

Artiklarna lästes igenom noggrant ett flertal gånger enskilt och gemensamt i gruppen. 
För att få en tydligare bild gjordes en artikelöversikt som innehöll artikelns syfte, metod 
och slutsats (Tabell 3, Bilaga II). Noggrann analys av resultaten i artiklarna 
genomfördes gemensamt. Därefter markerades korta stycken i texten som ansågs svara 
mot syftet. Dessa bearbetades för att hitta likheter och därefter kategoriserades de. 
Tretton underkategorier framkom, individanpassad, tydlig och konkret, delaktiga, 
sjukdomen, åldersanpassad, familj, andras erfarenheter, hälso- och sjukvårdspersonal, 
återgång till arbete, fatigue, sedda/hörda, kognitiva svårigheter och emotionellt. Några 
av dessa korta stycken var svåra att placera under en lämplig underkategori, då de 
ansågs kunna passa in i flera. Efter en diskussion i gruppen beslutades det under vilken 
underkategori de var mest passande. Underkategorierna analyserades och grupperades 
in i huvudkategorier. Fyra huvudkategorier skapades som visade de faktorer som 
påverkade de yngre patienternas återanpassning till livet efter stroke, information, 
rehabilitering, stöd och dolda funktionshinder (Tabell 4). Resultatet redovisas utifrån 
dessa huvudkategorier. 
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Tabell 4. Huvudkategorier och underkategorier 
Information Rehabilitering Stöd Dolda 

funktionshinder 
Individanpassad Åldersanpassad  Familj Fatigue 
Tydlig och konkret  Delaktiga Andras erfarenheter Sedda/hörda 
Sjukdomen  Hälso- och 

sjukvårdspersonal  
Kognitiva svårigheter 

  Återgång till arbete Emotionellt 

 

Resultat 
 

Resultatet redovisas under fyra kategorier, information, rehabilitering, stöd och dolda 
funktionshinder. Dessa kategorier påverkar varandra men har separerats för att få en 
tydligare översikt av vilka faktorer som påverkar patienten vid återgången till livet. 
 

Information 

 

Patienter som insjuknat i stroke vid en ung ålder hade ett stort behov av att få 
information om sjukdomen (Low, Kersen, Ashburn, George & McLellan, 2003; Röding, 
Lindström, Malm & Öhman, 2003; Kersten, Low, Ashburn, George & McLellan, 2002). 
De ville ha information om hur de kunde undvika att få en ny stroke och gav uttryck för 
att de ville ha information om tillfrisknandet efter en stroke. I en studie framkom det att 
57 procent av de som insjuknat i stroke vid en ung ålder upplevde att de inte fått 
tillräckligt med information om stroke (Low, et al., 2003). I en annan studie ansåg 45 
procent av deltagarna att de inte hade fått tillräckligt med information (Kersten, et al., 
2002).Yngre patienter behövde individanpassad information, de hade olika behov av 
information vid olika tillfällen i sjukdomsförloppet och sättet de tog till sig 
informationen varierade från patient till patient (Cott, 2004). 
 
De yngre patienterna uppgav att de hade blivit informerade av hälso- och 
sjukvårdspersonalen och att de förstått informationen, men trots detta upplevde de att de 
inte hade fått tillräckligt med kunskap om sin sjukdom (Röding, et al., 2003). De hade 
behov av tydlig och konkret information och ville veta prognosen av sin sjukdom, till 
exempel om de i framtiden skulle kunna stå igen. De yngre patienterna ansåg att de 
kunde vara mer delaktiga i sin behandling om de var väl informerade. Liknande resultat 
framkom i en annan studie, patienterna ville ha information om vad som var orsaken till 
att de fått stroke och hur de kunde undvika att få en ny (Bendz, 2003). De hade inte 
förståelse för sin sjukdom och anpassade därför sina liv genom att undvika 
stressrelaterade situationer, arbete, att åka utomlands och att planera inför framtiden, 
detta för att de trodde sig minimera riskerna för att insjukna på nytt. En del ansåg att 
stroke var en övergående sjukdom medan andra upplevde att hela deras liv hade 
påverkats. Det belystes i en annan studie att tydlig information var nödvändigt för att 
patienterna skulle kunna delta i beslut som berörde deras sjukdom och situation (Cott, 
2004). Patienterna kände att de inte hade fått tillräckligt med information för att kunna 
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påverka och vara delaktiga i sin återanpassning till livet igen. De som fått stroke i en 
ung ålder saknade information om de förändringar som stroke kunde medföra, till 
exempel fatigue, depression, koncentrations- och talsvårigheter vilka kunde påverka 
deras återanpassning (Medin, Barajas & Ekberg, 2006). 
 

Rehabilitering 

 

De yngre patienterna som insjuknat i stroke ansåg att rehabiliteringen underlättade 
återanpassningen till livet efter stroke (Bendz, 2000). Funktionshinder medförde 
förändringar i de yngre patienternas levnadssätt och de förväntade sig att 
rehabiliteringen skulle göra det möjligt för dem att kunna återgå till sitt tidigare liv. De 
reflekterade över att de var tvungna att göra förändringar i sitt levnadssätt på grund av 
sina motoriska funktionshinder, deras mål var att återställa de kroppsliga funktionerna 
genom rehabilitering och de litade på att hälso- och sjukvårdspersonalen använde sina 
kunskaper för att bedöma vilken form av rehabilitering som var lämpligast. I en annan 
studie framkom det att vissa patienter upplevde att det var viktigt att återställa de 
kroppsliga funktionerna medan andra ansåg att det var lika viktigt att återfå sin sociala 
roll eller skapa en ny roll (Bendz, 2003). Hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserade på 
att återställa patienternas kroppsliga funktioner men de yngre patienterna ansåg att detta 
inte svarade mot deras förväntningar av att kunna återgå till sina tidigare sociala roller 
eller hjälpte dem att anpassa sig till den nya livssituationen. 
 
Patienterna upplevde att rehabiliteringen på sjukhuset inte var åldersanpassad, miljön 
och aktiviteterna för rehabiliteringen var inte anpassade till de yngre patienternas behov 
och det ansågs att personalen inte tog hänsyn till patienternas egentliga problem 
(Röding, et al. 2003). De yngre patienterna fann att olika specialister såsom till exempel 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter gav varierande rehabilitering men att det inte var 
tillräckligt för att tillfredsställa deras behov, de ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen 
saknade insikt i den enskildes situation. Tre studier belyste att de yngre patienterna ville 
vara delaktiga i sin rehabilitering och sträva efter tydliga mål, det upplevdes som svårt 
att möta egna målsättningar då dessa inte fanns med i rehabiliteringsplanen (Cott, 2004; 
Röding, et al. 2003; Bendz, 2000). I Bendz (2000) studie kom det fram att de yngre 
patienterna inte kände sig förberedda för att återgå till det dagliga livet efter de lämnat 
sjukhuset. En patient förklarade att efter utskrivningen, kände han sig ensam och 
frustrerad. I studien av Cott (2004) belystes det att patienterna ansåg att deras fysiska 
rehabilitering var bra men att de inte kände sig förberedda för verkligheten då de blev 
utskrivna från sjukhuset. De saknade en mer praktisk rehabilitering där de fick hjälp att 
lära sig vara självständiga, till exempel att handla eller hantera samspelet med andra 
människor, de yngre ville ha hjälp med att få ett arbete eller återgå till sitt tidigare 
arbete, skapa familjeroller och integrera sig i samhället. En studie klargjorde att de 
yngre patienterna reducerat med över 50 procent sitt sociala liv, fritidsaktiviteter och 
dagliga aktiviteter som till exempel inköp, allmän hushållning, telefonsamtal och 
finansiell hantering (Hartman-Maeir, Soroker, Ring, Avni & Katz, 2007). 
 
I Stones (2005) studie framkom det att kvinnorna som vårdats på en avdelning med 
endast äldre patienter kunde bli deprimerade. Det belystes att de yngre patienterna som 
blev deprimerade efter stroke hade en sämre hälsorelaterad livskvalitet, de hade till 
exempel nedsatt psykisk hälsa, fungerade sämre socialt och hade svårt att anpassa sig 
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till sin livssituation (Naess, Waje-Andreassen, Thomassen, Nyland & Myhr, 2006). En 
studie visade att de yngre patienterna förväntade sig att hälso- och sjukvårdspersonalen 
tog hänsyn till patientens situation och behov, samtidigt som de visade förståelse för 
den individuella situationen och sjukdomen. De yngre ville inte bli grupperade och 
behandlade utefter sjukdomen utan utifrån sina möjligheter och styrkor (Cott, 2004). 
 

Stöd 

 

De yngre som insjuknat i stroke uppskattade och behövde stöd från familjen men 
samtidigt kände de sig beroende och det var svårt för dem att acceptera behovet av stöd 
(Lynch, et al., 2008).  En studie visade att patienterna behövde stöd från familjen både 
på sjukhuset och vid hemkomsten, för att de anhöriga skulle orka med detta var det 
viktigt för de yngre patienterna att deras familjer fick den hjälp de behövde för att klara 
av sin vårdarroll (Cott, 2004). Hälso- och sjukvårdspersonalens stöd i form av 
motivation och praktiska råd vid rehabilitering gav patienterna hopp, detta ansågs vara 
viktigt för att få en bra återanpassning till livet. Liknande resultat påvisades i en annan 
studie, de yngre patienterna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalens råd och stöd 
gav dem hopp om att bli friska, men efter utskrivningen från sjukhuset ansåg 
patienterna att de inte var tillräckligt förberedda på livet som väntade dem, de upplevde 
att de hade behov av mer stöd (Bendz, 2000). Efter utskrivningen från sjukhuset ansåg 
de yngre patienterna att de behövde ett fortsatt stöd av kurator för att få tillbaka sitt 
självförtroende och få hjälp med att lära sig leva med de konsekvenser som uppstår efter 
en stroke (Low, et al., 2003). Det konstaterades även att de som var föräldrar och 
insjuknat i stroke hade behov av stöd för att kunna medverka och vara aktiva i sina 
barns liv. Ekonomi var ett annat ansvarsområde där patienten kände sig otillräckliga och 
uttryckte ett behov av stöd. 
 
Patienterna såg sin partner, barn och/eller föräldrar som det viktigaste stödet (Medin, et 
al., 2006). Det fanns även ett behov av stöd från andra som insjuknat i stroke och 
befunnit sig i samma situation och hade erfarenhet av hur det var att gå från 
sjukhusmiljön till ett liv där de var tvungna att klara sig på egen hand. I en annan studie 
belystes det att familjen och omgivningen var det viktigaste stödet samtidigt påvisades 
det att patienterna inte alltid var emotionellt mottagliga för denna hjälp (Murray & 
Harrison, 2004). De som fått stroke vid en ung ålder kände att omgivningens bemötande 
påverkade deras möjlighet till en bättre återanpassning till livet men de ansåg att de ofta 
var missförstådda och därför drog de sig tillbaka och begränsade sina sociala liv. 
 
Patienterna ansåg att ett bra samarbete mellan de olika specialisterna inom hälso- och 
sjukvården skulle ge ett bättre stöd vid återgången till arbetet, de upplevde att de inte 
fick det stöd de behövde eftersom det inte fanns något bra samarbete (Medin, et al., 
2006). De yngre vände sig istället till sina medarbetare, deras förståelse underlättade 
återgången till arbetet och gjorde det också lättare för dem att behålla sitt arbete. 
 
Stöd och råd från andra yngre som insjuknat i stroke motiverade patienterna till att 
acceptera sin sjukdom, detta underlättade återanpassningen till livet (Cott, 2004). De 
yngre som insjuknat i stroke ansåg att hälso- och sjukvården skulle uppmuntra stöd från 
andra yngre patienter, men de kände att de inte hade möjligheten att möta dessa 
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eftersom de flesta som vårdades för stroke var äldre. Även i andra studier uppgavs det 
att åldersskillnaden var av betydelse (Stone, 2005; Röding, et al., 2003). De yngre 
kände inte gemenskap med de äldre patienterna, de ville dela erfarenheter och tala med 
dem som insjuknat i stroke vid en ung ålder, men denna möjlighet fanns inte. Efter 
utskrivning från sjukhuset sökte sig en del patienter till strokeföreningar, de ville 
diskutera sjukdomen med andra som hade liknande erfarenheter och de ville få en bättre 
förståelse för sjukdomen samtidigt som de behövde och fick stöd av andra medlemmar. 
En annan studie där patienterna var medlemmar i olika strokeföreningar uppgav att de 
yngre hade behov av mer sociala kontakter som kunde öka deras självförtroende och 
underlätta återanpassningen till livet. 
 

Dolda funktionshinder 

 

Efter insjuknandet i stroke hade de yngre patienterna en förminskad förmåga att 
koncentrera sig, behålla kunskapen och att minnas (Bendz, 2003). Dessa dolda 
funktionshinder påverkade det dagliga livet och gjorde det sociala livet komplicerat. De 
yngre patienterna ansåg att fatigue var ett dolt funktionshinder som hade en stark 
påverkan på deras liv, de kunde inte planera i förväg och missade många sociala 
sammankomster. Då hälso- och sjukvårdspersonalen främst fokuserade på att 
patienterna skulle återfå de fysiska funktionerna upplevde patienterna att de sociala och 
emotionella aspekterna glömdes bort, det var vanligt att dessa aspekter knappt ens 
nämndes. De yngre patienterna delade till viss del hälso- och sjukvårdspersonalens åsikt 
om att de kunde återanpassa sig bättre och bli mer oberoende om de återfick sina fysiska 
funktioner, men samtidigt upplevde de att de kognitiva och emotionella följderna av 
stroke var orsaken till att de förlorat kontrollen över sina liv (Medin, et al, 2006). De 
ansåg att de behövde mer kognitiv träning för att ha en möjlighet att få tillbaka sin 
identitet. De yngre patienterna kände sig frustrerade när deras behov inte blev 
tillfredsställda. I denna studie framkom det även att forskningen inom 
strokerehabilitering hade ökat men de flesta studierna fokuserade på kroppsliga 
funktionshinder.  
 
Fatigue var ett av de dolda funktionshinder som påverkade de yngre patienternas liv, 
kvinnorna fann att de inte längre hade energi till att vara förälder på ett tillfredsställande 
sätt, de var också vana vid att ta hand om sina hem och hade inte längre orken till detta 
(Röding, et al., 2003). Männen i studien ansåg inte att fatigue hade påverkat familjelivet 
och en man nämnde att han inte längre kände sig stark i sin roll som förälder. Fatigue 
gjorde att patienterna inte längre kunde vara aktiva i vardagen och de hade många frågor 
om hur de kunde lära sig leva med fatigue. De yngre patienterna var frustrerade över att 
rehabiliteringsprocessen inte svarade på deras behov av hjälp med de kognitiva 
problemen, de ansåg att dessa problem ofta ignorerades. Det visade sig att de yngre 
patienterna upplevde att de inte fick förståelse från omgivningen för de dolda 
funktionshindren, och de undrade om deras funktionshinder skulle varit mer accepterade 
om de varit synliga för alla, de dolda funktionshindrena medverkade till att de kände sig 
handikappade och utanför. En annan studie konstaterade att de yngre patienternas 
emotionella funktionshinder besvärade dem mer än de synliga funktionshindrena 
(Murray & Harrison, 2004). Dessa känslor förstärktes när de upplevde att omgivningen 
inte kunde se de dolda funktionshindren. Ibland önskade patienterna att de haft ett 
synligt funktionshinder som omgivningen kunde se och visa förståelse för. Patienterna 
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upplevde att de inte var förberedda för de emotionella problemen som uppkom efter 
stroke (Cott, 2004). De kände att deras identitet hade förändrats, de förlorade sin 
värdighet och det var svårt för dem att acceptera sin situation, de ville lära sig att 
hantera sina emotionella känslor. 
 
Upplevelsen av att inte vara förstådd belystes i många studier. De yngre kvinnorna som 
insjuknat i stroke och fått dolda funktionshinder ansåg att de inte blev sedda som 
handikappade utan blev dömda utifrån sitt beteende och agerande (Stone, 2005). Dessa 
kvinnor såg friska ut, men kunde inte utföra handlingar på ett sätt som andra ansåg vara 
normalt. De upplevde att de var tvungna att förklara situationen eftersom omgivningen 
inte hade förståelse för dem, även de som stod dem nära kunde glömma att de hade 
funktionshinder. De yngre kvinnorna ville inte visa sina dolda funktionshinder men 
ibland kom de i situationer där de blev uppenbara och deras ovilja att försvara dem 
gjorde att de istället de drog sig tillbaka. Det var flera av deltagarna som jämförde sina 
dolda funktionshinder med dem som hade synliga funktionshinder, de upplevde att de 
synliga blev mer accepterade. I ännu än studie beskrev de yngre att de inte gärna ville 
visa sina dolda funktionshinder, de påverkade dem negativt då de till exempel inte 
kunde återgå till arbetet eller skötseln av det ekonomiska i hemmet, de blev ofta 
deprimerade eftersom de blev beroende av andras hjälp (Lynch, et al., 2008). För att 
komma över detta ansåg de yngre att det var mest beroende på den egna styrkan om de 
skulle kunna återgå till sitt tidigare arbete och liv. 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Artikelsökningen genomfördes systematiskt i PubMed och Cinahl. Det ursprungliga 
syftet i litteraturstudien var att kartlägga unga patienters behov efter en stroke, då det 
inte fanns mycket forskning inom området ändrades syftet under arbetets gång. Därefter 
skapades syftet att belysa faktorer som påverkar de unga patienterna vid återanpassning 
till livet efter stroke. Urvalet i studien var patienter i åldern 19-64 och därmed befann 
sig i en arbetsför ålder. Detta innebar att faktorerna såg olika ut för de yngre än vad de 
gjorde för de äldre vid återanpassningen till livet. För att få en relevant forskning söktes 
artiklar som var publicerade mellan 2000 och 2008. Ett flertal sökord användes enskilt 
och i kombination med andra sökord. Även fritextsökning användes. Sökord 
identifierades utefter det ursprungliga syftet men de artiklar som framkom ansågs även 
svara på det nya syftet. En svaghet i sökningen var att få nya sökord identifierades när 
det nya syftet kom fram.  
  
Underlaget för resultatet i studien baserades på kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar som valdes ut för litteraturstudiens resultat. Majoriteten av 
artiklarna var kvalitativa, vilket gav en djupare förståelse för de faktorer som påverkade 
patienterna vid återanpassningen, detta anses vara en styrka för studien. De kvantitativa 
artiklarna gav en uppfattning i stort vilket gjorde det möjligt att dra allmänna slutsatser. 
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I sökningarna framkom det att några av artiklarna var skrivna av samma författare, 
artiklarna hade olika syften vilket gjorde att resultatet gav fler infallsvinklar och det 
blev mer varierande. Det kan ses både som en svaghet och styrka att några av 
resultatartiklarna är skrivna av samma författare. Styrkan kan vara att de författare som 
förekom mer än en gång har en fördjupad kunskap inom ämnet men det kan även ha 
påverkat litteraturstudiens resultat. En styrka i resultatet var att artiklarna kom från olika 
länder. Detta gav en internationell överblick men några kulturella skillnader har inte 
kunnat påvisas.  
 
En styrka var att alla artiklarna har bearbetats enskilt och gemensamt för att undvika 
feltolkningar som kunde påverka resultatet. Artiklar med anhörigas upplevelser 
exkluderades i sökningen då det inte svarade mot syftet. Anhörigas upplevelser kunde 
eventuellt ha stärkt resultatet om fler faktorer som var viktiga för patienternas 
återanpassning till livet efter stroke framkom.  
 
Utifrån de 13 underkategorierna som arbetats fram skapades slutligen fyra 
huvudkategorier för att kunna förtydliga resultatet. Kategoriseringen var svår då 
underkategorierna ansåg sig gå in i varandra men efter diskussion framkom slutligen 
kategorierna information, rehabilitering, stöd och dolda funktionshinder. 
 

Resultatdiskussion 

 

Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvantitativa och kvalitativa studier, de genomlästes och artiklarnas kvalitet bedömdes. 
Åtta av de artiklar som inkluderades i resultatet var av grad I och fyra artiklar var av 
grad II. Inga artiklar av grad III inkluderades. Majoriteten av artiklar var av grad I vilket 
styrker litteraturstudiens reliabilitet. Artiklarna granskades av samtliga författare och 
diskuterades i grupp för att styrka bedömningen. Bortfallet i studierna var lågt och inte 
av betydelse för trovärdigheten. Utav de 12 artiklar som valdes, fokuserade sex på de 
faktorer som påverkade de yngre patienternas återanpassning till livet, tre artiklar 
undersökte patienternas behov efter stroke och tre artiklar undersökte patienternas 
upplevelse av effekterna efter stroke. I en av artiklarna bestod urvalet av kroniskt sjuka 
patienter, denna artikel inkluderades i studien då den visade hur de som insjuknat av 
stroke upplevde sin rehabilitering. En av artiklarna inkluderade upplevelser från 
patienter i åldern 38 till 81 år, då endast en patient var över 64 år bedömdes artikeln 
relevant för studien. Sju artiklar uppgav etiska aspekter. 
 
De yngre som insjuknat i stroke ansåg att det var viktigt att de hade tillgång till 
information (Cott, 2004; Low, et al., 2003; Röding, et al., 2003; Kersten, et al., 2002). 
De ansåg att de inte hade fått tydlig information och hade därför en liten förståelse för 
sin sjukdom och vad som kunde orsaka en ny stroke (Bendz, 2003). Patienternas 
livskvalitet ökar om de är väl informerade men de har svårt att hitta litteratur som de 
kan känna igen sig i (Jekander, 2003). 
 
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdpersonalen tar på sig ansvaret och förstår 
patienternas behov av information. Då patienterna insjuknar i stroke plötsligt (Hamilton, 
2000) och de går igenom en kris (Spanó, 2006) kan de ha svårt att ta till sig information. 
I början av sjukdomen är de yngre patienterna ofta inte medvetna om vad som sker, 
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även om de inte ber om information är det viktigt att de får information. Enligt 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är det 
sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma patienter som själva inte uttrycker 
informationsbehov. Redan från början ska patienterna vara så delaktiga som möjligt i 
sin egen vård, men i den tidiga fasen är de kanske inte kapabla att ta till sig information 
och ta beslut därför är det viktigt att närstående också är delaktiga i den tidiga vården, 
de kan bli en viktig informationskälla för patienterna senare i sjukdomsförloppet.  
 
De yngre patienterna hade svårt att bearbeta och lagra information på ett effektivt sätt 
och det var svårt för dem att fatta beslut (Winkens, Van Heugten, Fasotti, Duits & 
Wade, 2006). För att patienterna ska kunna ta till sig information är det viktigt att den 
upprepas vid olika tillfällen under sjukdomens gång. Om patienterna inte har fått 
information på ett effektivt sätt kan de uppleva att de inte är välinformerade. Hälso- och 
sjukvårdpersonalen behöver skapa en förståelse för hur de yngre patienterna bearbetar 
informationen och få insikt i vad de förstår. Utifrån detta bedöms vilken information 
som behöver förtydligas och vad som måste upprepas. Detta styrker 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) då den 
visar att sjuksköterskan ska informera och undervisa patienter och/eller närstående med 
hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll. 
 
De yngre patienterna har ofta ett arbete, en familj, barn och drömmar om en framtid 
(Spanó, 2004), eftersom patienterna inte har förståelse för sin sjukdom påverkas deras 
liv. De undvek situationer som de trodde kunde orsaka en ny stroke, de ville inte åka 
utomlands, de upplevde att de inte kan vara aktiva i barnens liv och vissa undvek att gå 
tillbaka till sina arbeten (Bendz, 2003). SSF (2005) belyser vikten av att patienterna får 
tydlig information om sjukdomen, de anser att det är viktigt för patienterna att förstå 
vilka symtom och besvär som är relaterade till sjukdomen och att de förstår när det är 
nödvändigt att söka vård. Det underlättar för patienterna om de har kunskap och 
strategier för att undvika stressfulla situationer. En välinformerad patient kan undgå 
oron över att återinsjukna och därmed få bättre livskvalitet som påverkar både 
patienterna och de anhöriga. 
 
Rehabilitering är en viktig del av återanpassningen, de yngre patienterna förväntade sig 
att rehabiliteringen skulle göra det möjligt för dem att återgå till sina tidigare liv (Bendz, 
2000). I början ser patienterna stora och snabba framsteg med rehabiliteringen och de 
får hopp om att kunna tillfriskna (Hamilton, 2000). När de inser att de förlorade 
funktionerna inte kommer tillbaka och de inte får det resultat de hoppats på, blir de 
besvikna och oroliga. Det är nu viktigare än någonsin att dessa patienter blir motiverade 
till fortsatt träning. För att de ska känna sig motiverade behöver de stöd och uppmuntran 
och det är av stor betydelse att de är delaktiga i sin rehabilitering så de kan sträva efter 
realistiska mål. Detta visade sig svårt, då hälso- och sjukvårdpersonal inte alltid hade 
samma målsättning som patienterna (Cott, 2004; Röding, et al., 2003; Bendz, 2000), för 
patienterna var det viktigt med både fysisk och praktisk rehabilitering (Cott, 2004). 
 
De yngre patienterna upplevde att rehabiliteringen på sjukhuset inte var åldersanpassad 
(Röding, et al., 2003), och eftersom det oftast är de äldre som insjuknar i stroke är 
rehabiliteringen inriktad främst på denna åldersgrupp (Hamilton, 2000). Åldersanpassad 
rehabilitering är viktigt för att patienterna ska se mening med sin rehabilitering. Vid 
rehabilitering tillsammans med äldre ifrågasätter de yngre patienterna upplägget av 
behandlingen, de yngre önskar intensivare träning (Jekander, 2003). Det framkom att de 
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inte vill klistra nyckelpigor på stenar då de ansåg detta helt meningslöst. För att de 
yngre patienternas behov ska tillgodoses måste deras förväntningar bli tillfredsställda, 
de yngre som har barn kan behöva lära sig laga mat och klä på barn, medan någon som 
vill tillbaka till arbetet kan behöva träna sina kognitiva funktioner och finmotoriska 
rörelser för att till exempel kunna hantera en dator. De yngre patienterna anser inte att 
deras specifika behov uppmärksammas av hälso- och sjukvården (Jood, 2007). För att 
skapa bättre förutsättningar för de yngre patienterna skall deras enskilda behov vara 
grunden för planering av rehabiliteringen. Detta argument styrker SSF (2005) då de 
beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen ska se patienterna som självständiga 
individer som har ansvar för sin egen hälsa och har rätt att delta i beslut. 
 
Det är ofta först när de yngre kommer hem från sjukhuset som de inser att de inte klarar 
av sin vardag, därför är det viktigt att de får fortsatt kontakt med hälso- och sjukvården. 
De yngre har en hög förväntad överlevnadstid (Olsson & Norrving, 2002), för att de ska 
få så hög livskvalitet som möjligt kan inte deras behov förbises, de ska leva många år 
med konsekvenserna från sjukdomen och rädslan för att återinsjukna. Det framkom att 
patienterna själva kände att de behövde ett fortsatt stöd från kurator för att få tillbaka sitt 
självförtroende (Low, et al., 2003). Självförtroendet kan stärkas då de yngre patienterna 
kan utföra handlingar självständigt trots fysiska och psykiska begränsningar. 
Information och rehabilitering kan hjälpa de yngre att öka självförtroendet genom att 
rehabiliteringsteamet tillsammans med patienten utformar strategier för att kunna 
hantera olika situationer. 
 
När patienter med samma sjukdom umgås skapas en känsla av samhörighet då de kan 
dela känslor och tankar med andra som förstår deras situation (Benzein, Norberg & 
Saveman, 2001). Patienterna uppskattar att umgås med de som varit i en liknande 
situation då de känner att de har förståelse för vad sjukdomen innebär, de ser det som en 
form av terapi (Hamilton, 2000). Det var svårt för de yngre patienterna att finna denna 
gemenskap när de vårdades på rehabiliteringsavdelning med oftast äldre patienter 
(Stone, 2005; Cott 2004; Röding, et al., 2003). Det kan i praktiken vara komplicerat för 
hälso- och sjukvården att ge patienterna en möjlighet att integrera med andra i liknande 
situation och ålder därför kan det vara viktigt att istället informera patienterna om de 
olika stödföreningar som finns. De yngre patienterna går igenom en fas där de kommer 
till insikt att de måste lära sig att leva med konsekvenserna av stroke och de behöver 
anpassa sig till sin nya tillvaro (Hamilton, 2000). Stödföreningar kan underlätta 
accepterandet genom att hjälpa dem med olika strategier, ge råd och stöd. 
 
Hälso- och sjukvårdpersonalens stöd var viktigt för att de yngre patienterna skulle 
fortsätta vara motiverade och ha hopp om återanpassning (Cott, 2004; Bendz, 2000). 
Patienterna upplevde att de saknade samarbete mellan olika specialister inom hälso- och 
sjukvården till exempel vid återanpassning till arbetet (Medin, et al, 2006). De yngre 
insjuknar ofta i en mild form av stroke och är ofta yrkesverksamma (Jood, 2007), vilket 
gör att de kan ha höga förväntningar om att återgå till arbetet. De yngre patienterna 
lever ofta med kognitiva funktionshinder som kan göra det svårare för dem att klara av 
sitt arbete. För att underlätta patienternas återgång till arbetet är det viktigt med ett bra 
samarbete inom hälso- och sjukvården samtidigt behöver vården ha ett nära samarbete 
med samhället. En del av rehabiliteringen består av att göra anpassningar i hemmet, det 
är lika viktigt att patienternas arbetsplats är anpassad utefter patienternas nya 
förutsättningar. 
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De yngre patienterna blir ofta fysiskt återställda men lever med kognitiva 
funktionshinder som även påverkar deras självkänsla (Jood, 2007). De är medvetna om 
sina dolda funktionshinder men känner att omgivningen inte ser dem utan dömer dem 
utefter deras annorlunda beteende. De yngre patienterna kände att synliga 
funktionshinder skulle vara lättare att leva med om omgivningen hade en annan 
förståelse för dessa funktionshinder (Cott, 2004; Murray & Harrison, 2004). Dolda 
funktionshinder kan leda till psykologiska och/eller sociala svårigheter för patienterna 
(Waldau, 2001). Det kan vara psykologiskt påfrestande för de yngre patienterna som 
själva är medvetna om sina funktionshinder men vet att andra inte kan se dem och har 
därmed lite förståelse för dem. Det är först när de yngre agerar eller gör saker som 
omgivningen reagerar på att något i deras beteende är annorlunda, det kan leda till att de 
blir utpekade för att vara onyktra eller bara konstiga. Det är psykologiskt påfrestande 
om det händer ofta och det kan leda till att de undviker sociala situationer som till 
exempel att åka buss. 
 
Fatigue är ett dolt funktionshinder som påverkade de yngre patienterna, de hade lite 
förståelse för fatigue och visste inte vad de kunde göra för att minska effekterna 
(Röding, et al., 2003). Fatigue kan påverka familjelivet och det sociala livet, patienterna 
kan inte planera inför dagen eftersom de aldrig vet när deras ork försvinner. Det är svårt 
för en ung person som vill vara aktiv att vara tillbakahållen av den egna kroppen. För att 
hjälpa patienterna leva med fatigue, är det viktigt att vara tydlig med information om de 
konsekvenser som är vanliga efter en stroke. Även om inte alla drabbas av fatigue är det 
en så vanlig konsekvens efter stroke att hälso- och sjukvårdpersonalen ska informera 
alla patienterna om följderna av fatigue. Det kan hjälpa de yngre patienterna om de är 
väl förberedda på hur den enorma tröttheten kan påverka deras vardag och det 
underlättar om de har lärt sig strategier för hur de kan hantera den. När patienterna ser 
att de olika strategierna fungerar är det lättare för dem att senare hitta lösningar på nya 
problem. 
 
Hälso- och sjukvårdpersonalens främsta fokus var att patienterna återfick de fysiska 
funktionerna, även för patienterna var det fysiska viktigt, men de ansåg att de inte kunde 
fungera i vardagen om de kognitiva och emotionella funktionerna inte fungerade 
(Bendz, 2003). Detta belyser även SSF (2005), de beskriver att patienternas dolda 
funktionshinder ofta blir försummade då hälso- och sjukvårdspersonalen oftast 
fokuserar på de fysiska symtomen  Det är alltid viktigt att vara lyhörd till patienternas 
behov. Vid vård av de yngre som insjuknat i stroke är det inte bara viktigt att vara 
lyhörd utan det krävs kunskap om vilken information patienterna kan behöva i 
framtiden. De yngre behöver individanpassad information som tar hänsyn till 
patienternas dagliga liv. Deras kognitiva funktioner kan vara nedsatta och därmed är de 
kanske inte själva medvetna om sina behov, därför ska hälso- och sjukvårdspersonalen 
vara uppdaterad och väl informerad om de fysiska, psykiska och psykosociala följder 
som kan uppstå med sjukdomen och utefter detta behandla patienten på ett holistiskt 
sätt. Sjuksköterskans uppgifter är bland annat att lindra lidande, förhindra återfall och 
främja läkning, för att göra detta möjligt ska sjuksköterskan ge information, undervisa 
och stödja patienterna och närstående vilket skapar förutsättningar för en trygg och 
säker miljö (SSF, 2005). 
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Konklusion 
 

Information, rehabilitering, stöd samt dolda funktionshinder var de faktorer som mest 
påverkade de yngre patienterna vid återanpassningen till livet efter stroke. Det var 
viktigt att patienterna fick tydlig och konkret information om sjukdomen, dess 
konsekvenser och begränsningar så att de lättare kunde hantera sin nya livssituation. 
Patienterna uppskattade rehabiliteringen men ansåg att den skulle vara mer individ- och 
åldersanpassad. En individ- och åldersanpassad rehabilitering gör det möjligt att 
utveckla olika strategier som kan hjälpa patienterna att leva ett så normalt liv som 
möjligt. Stöd var en viktig del i återanpassningen, patienterna kände ofta att de inte var 
accepterade och förstådda. Vetskapen om att familjen, hälso- och sjukvårdspersonalen 
samt omgivningen fanns tillgängliga när det behövdes underlättade vardagen för de 
yngre patienterna. De dolda funktionshindrena ansågs göra återanpassningen svårare, de 
gjorde patienterna frustrerade och begränsade deras tillvaro. Hälso- och 
sjukvårdspersonalens fokus för rehabilitering var att förbättra patienternas fysiska 
funktionshinder, detta gick emot patienternas behov av en mer helhetstänkande 
rehabilitering. Ett bättre samarbete mellan patienterna och hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska föreligga för att uppnå patienternas individuella mål och behov 
i återanpassningen. 
 

Implikation 
 

Stroke är en av de stora folksjukdomarna och de flesta som är verksamma inom hälso- 
och sjukvården kommer vid något tillfälle att möta patienter som fått stroke i ung ålder. 
Idag finns det strokeenheter runt om i landet med personal som har specialutbildning 
inom strokesjukvården, trots detta upplever patienterna att deras rehabilitering inte är 
individ- och åldersanpassad. Sjuksköterskan bör vara medveten om de yngres behov i 
relation till rehabilitering vilket underlättar möjligheterna för återanpassning till den nya 
livssituationen efter stroke. All hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar nära patienter 
som vårdas för stroke bör kompetensutvecklas kontinuerligt för att alla ska kunna arbeta 
efter samma direktiv och ge så god vård som möjligt. I denna kompetensutveckling bör 
framför allt de dolda funktionshindrena uppmärksammas då dessa har en stor inverkan 
på patienternas liv.  
 
Den största del av forskning som bedrivs är fokuserad på den äldre patienten därför 
behövs ytterligare forskning för att undersöka de yngre patienternas upplevelser, 
erfarenheter och behov efter stroke. Forskning från ett genusperspektiv, där skillnader 
mellan mannen och kvinnans upplevelser undersöks skulle ge bättre förståelse för 
faktorer som påverkar familjen vid återanpassningen och även vidga kunskapen inom 
området. Informationskampanjer som är riktade mot allmänheten skulle öka förståelsen 
för de yngre som insjuknat i stroke.
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Publikationsår 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
Sverige 

Bendz, M. Rules of relevance after a 
stroke. 

Att belysa skillnader mellan 
vårdpersonal och de yngre som 
fått stroke och deras förväntningar 
på rehabiliteringsprocessen. 

En kvalitativ studie baserad på 
intervjuer av patienter som 
vårdats för stroke på ett 
sjukhus i Sverige samt analys 
av dokumentation. Intervjuer 
kodades för att identifiera 
patienternas erfarenheter och 
vilka av dessa de fokuserade 
på. Dokumentation kodades 
för att identifiera vad 
vårdpersonalen ansåg relevant 
att dokumentera om patienten 
och deras rehabilitering. 
Teman var identifierade och 
kategoriserade. 
 
n=10 
(4 kvinnor och 6 män, <65 år) 
 

Patientens mål är att återfå sin 
tidigare sociala position och att 
bli självständig. 
Vårdpersonalens fokus är 
patientens handikapp samt 
deras minskade kognitiva och 
kroppsliga funktioner. 
Vårdpersonal använder ett 
biomedicinskt perspektiv i 
dokumentationen. 

Grad I 

2003 
Sverige 

Bendz, M. The first year of 
rehabilitation after a stroke –
from two perspectives. 

Att belysa skillnader i hur 
vårdpersonal och yngre som haft 
stroke förstod följderna av stroke 
och den efterföljande 
rehabiliteringsprocessen. 

En fenomenografisk studie 
som identifierar likheter och 
skillnader i hur patienter såg på 
sin sjukdom och rehabilitering. 
En kvalitativ studie baserad på 
intervjuer av patienter som 
vårdats för stroke på ett 
sjukhus i Sverige samt analys 
av dokumentation. Både 
intervjuer och dokumentation 
analyserades och 
kategoriserades utefter syftet. 
 
n=15 
(6 kvinnor och 9 män, < 65 år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutsatsen har två perspektiv. 
Vårdpersonalens perspektiv är 
oftast biomedicinskt, gentemot 
patientens som innehåller 
biomedicinska, sociala och 
psykologiska faktorer. 

Grad I 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Canada 

Cott, C. A. Client-centred rehabilitation: 
client perspectives. 

Att utifrån ett patientperspektiv 
identifiera viktiga faktorer för 
patientcentrerad rehabilitering. 

Kvalitativ studie baserad på 
data från öppna intervjuer och 
diskussioner från sex olika 
fokusgrupper som bestod av 
kroniskt sjuka patienter som 
genomgått ett 
rehabiliteringsprogram. 
Grupperna var indelade utefter 
diagnos. Data kodades enskilt 
och granskades för att finna 
gemensamma teman i de olika 
grupperna. 
 
n=33 
(3 ryggmärgsskadade, 4 
hjärnskadade, 5 kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom, 7 
stroke, 2 artrit) 

Studien visar på ett behov av en 
bättre rehabilitering som 
underlättar övergången från 
rehabilitering till samhället. 
Resultatet visar att patienten i 
centrum vid rehabilitering 
omfattar mycket mer än 
målformulering och 
beslutsfattande mellan patient 
och vårdpersonal. En 
patientcentrerad rehabilitering 
fordrar en inställning som 
reflekterar patientens eller en 
grupp av patienters behov. 

Grad II 

2007  
Israel 

Hartman-Maeir, A., 
Soroker, N., Ring, H., 
Avni, N., och Katz, N. 

Activities, participation and 
satisfaction one-year post 
stroke. 

Att undersöka eventuella 
relationen mellan begränsningar i 
aktivitet och delaktighet gentemot 
generell otillfredställelse med livet 
för de personer som ett år efter en 
stroke diagnos lever i samhället.  

Data var insamlat av en 
arbetsterapeut som med hjälp 
av intervjuer och olika 
bedömningsinstrument 
utvärderade patienternas 
funktionella förmågor (FIM, 
IADLq), deras delaktighet i 
aktiviteter (ACS), 
tillfredsställelse med livet (Li-
Sat 9) samt depression (GDS). 
Data var analyserad för att 
finna korrelationer mellan de 
olika faktorerna, samt 
analyserad för att finna en 
eventuell relation mellan 
delaktighet och 
tillfredsställelse med livet. 
 
n=56 
(14 kvinnor och 42 män, 46-69 
år) 

Tillfredställelse med livet var 
tydligt associerat med 
patientens funktionella 
möjligheter. Delaktighet var 
mer tydligt korrelaterat med 
tillfredsställelse med livet än de 
funktionella förmågorna, 
utifrån detta framkom det att 
deltagande var en avgörande 
faktor för att få tillfredsställelse 
med livet. Studien visar på 
vikten av en bred rehabilitering 
av de funktionella förmågorna 
för att få en subjektiv känsla av 
tillfredsställelse.  

Grad I 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
UK 

Kersten, P., Low, J. T. 
S., Ashburn, A., 
George, S. L., och 
McLellan, D. L. 

The unmet needs of young 
people who have had a 
stroke: results of a national 
UK survey. 

Att granska de tillfredsställda och 
otillfredsställda behoven som 
fanns hos yngre patienter som 
insjuknat i stroke. 

Kvantitativ studie, utförd med 
”Southhampton needs 
assessment questionaire for 
people with stroke” (SNAQs), 
ett frågeformulär konstruerad 
för studien. 639 formulär var 
utsända till patienter som minst 
ett år tidigare diagnostiserats 
med stroke. 
 
n=315 
(126 kvinnor och 189 män, 21-
65 år) 

En lång tid efter insjuknandet i 
stroke rapporterade de yngre 
patienterna att de hade många 
otillfredsställda behov. 
Patienterna upplevde att de inte 
fick specifik information om 
innebörden och 
konsekvenserna av deras egen 
form av stroke. 

Grad I 

2003 
UK 

Low, J. T. S., Kersen, 
P., Ashburn, A., 
George, S., och 
McLellan, D. L. 

A study to evaluate the met 
and unmet needs of members 
belonging to Young Stroke 
groups affiliated with the 
Stroke Association. 

Att undersöka tillfredsställda och 
otillfredsställda behov hos yngre 
patienter som haft stroke och som 
använde tjänster av stroke 
förbundet för de yngre.  

200 medlemmar från 14 olika 
stroke grupper för yngre blev 
inbjudna till att svara på 
(SNAQs) frågeformulär, 135 
formulär returnerades mer eller 
mindre fullständiga. En 
tematiserad analys var gjord på 
det kvalitativa materialet.  
 
n=135  
(20 kvinnor och 105 män, 18-
65 år) 

Det framkom att många år efter 
diagnos har de patienter som 
insjuknat i stroke vid en ung 
ålder fortfarande behov som 
inte blivit tillfredsställda. 
Ålder, tid för insjuknande samt 
patientens förmåga att röra sig, 
var associerade med vilken 
sorts behov patienten hade. De 
vanligaste otillfredsställda 
behov som rapporterades var 
information om stroke, 
intellektuell utveckling, 
sjukgymnastik, hjälp med 
ekonomin och hjälp med icke-
våld relaterad verksamhet. Om 
behoven blir mötta, leder det 
till förbättringar på många 
aspekter i livet. 

Grad II 

2008 
USA 

Lynch, E. B., Butt, Z., 
Heinemann, A., 
Victorson, D., 
Nowinski, C. J., Perez, 
L., & Cella, D. 

A Qualitative study of quality 
of life after stroke: the 
importance of social 
relationships 

Att identifiera dimensioner av 
livskvalitet som är viktiga för 
patienter i livet efter stroke för att 
stödja utvecklingen av ett 
sjukdomsspecifikt 
bedömningsinstrument för 
hälsorelaterad livskvalitet. 

Två fokus grupper, ett 60-90 
minuters , öppet samtal där de 
för ett samtal om livskvaliteten 
efter en stroke och hur den 
behandlas. 
 
(Patientgrupp:4 kvinnor och 5 
män, vårdgivare: 5 kvinnor och 
1 man) 
 
 
 

Bedömningsinstrument för 
stroke relaterad livskvalitet ska 
inkludera hur stroke påverkas 
av sociala relationer, stöd från 
andra och kommunikation samt 
social kompetens och 
begränsningar i aktiviteter. 
 

Grad I 



 

    Bilaga II:4 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Sverige 

Medin, J., Barajas, J., 
och Ekberg, K. 

Stroke patients’ experiences 
of return to work. 

Att utifrån patientens perspektiv 
beskriva erfarenheten av att återgå 
till arbetet efter en stroke. 

Kvalitativ studie. Öppna 
intervjuer med patienter som 
fått sin första stroke under år 
2001, var under 65 år och 
arbetade vid tidpunkten för 
insjuknandet. Fenomenologisk 
studie, materialet 
transkriberades och  analyserad 
för att utveckla olika teman. 
 
n=6 
(30-65 år) 

Det framkom att patienterna 
saknade information om de 
kognitiva funktionshinder som 
uppkommit i samband med 
stroke och att rehabiliteringen 
inte var åldersanpassad och 
otillräcklig för patientens 
behov. Möjligheten att återgå 
till arbete ökade med egna 
initiativ samt med hjälp av 
flexibel arbetstid och flexibla 
arbetsuppgifter samt med stöd 
av rehabiliterings personal, 
medarbetare och anhöriga. 

Grad I 

2004 
UK 

Murray, C. D., och 
Harrison, B. 

The meaning and experience 
of being a stroke survivor: an 
interpretative 
phenomenological analysis. 

Att undersöka betydelsen och 
erfarenheten av att ha överlevt en 
stroke. 

Kvalitativa halvstrukturerade 
personliga- och e-mail 
intervjuer. Data analyserades 
detaljerat och enskilt. För att 
fastställa relevanta teman 
diskuterades och jämfördes 
data. 
 
n=10  
(6 kvinnor och 4 män, 38-81år) 

Det framkom att de som 
överlevt en stroke ofta blir 
tillbakadragna, detta ger en 
ökad belastning på 
familjeförhållandena som 
varken de själva eller 
familjemedlemmarna var 
förberedda på. För att 
underlätta för patienten och 
anhöriga är det viktigt att 
vårdpersonalen även informerar 
om de psykosociala 
konsekvenserna efter stroke. 
Vidare insikt tyder på att det 
behövs mer rådgivning om 
romantiska och sexuella 
relationer efter en stroke. 

Grad II 

2006 
Norge 

Naess, H., Waje-
Andreassen, U., 
Thomassen, L., 
Nyland, H., Myhr, K-
M. 

Health-related quality of life 
among young adults with 
ischemic stroke on long-term 
follow-up. 

Att vid uppföljning av patienter, 
jämföra hälsorelaterad livskvalitet 
hos de yngre vuxna som insjuknat 
i stroke med en kontrollgrupp i 
den norska befolkningen som 
hade en jämförbar ålder och kön. 
Samt att bedöma hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter med 
hjälp av ett bedömingsinstrument.  

Bedömingsinstrument 
användes för att bedöma 
funktionsstatus, depression 
samt fatigue. Hälsorelaterad 
livskvalitet bedömdes med 
hjälp av Short-form general 
health survey (SF-36). För 
kontrollgruppen användes SF-
36 frågeformulär via postgång.  
 
n=232 
(96 kvinnor och 136 män, 15-
49 år) 

Det framkom att den 
hälsorelaterade livskvaliteten 
skilde sig något mellan de 
yngre med stroke och 
kontrollgruppen. 

Grad II 



 

     Bilaga II:5 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003  
Sverige 

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

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

Att beskriva och analysera hur 
yngre patienter som insjuknat med 
stroke upplevt tiden efter 
insjuknandet samt rehabiliteringen 
och att utveckla en hypotes om 
dessa patienters livssituation.  

En kvalitativ studie i form av 
fördjupade intervjuer med 
patienter som insjuknat med 
stroke ungefär två år tidigare. 
Data analyserades och 
kodades, utefter dessa koder 
utvecklades teman och 
kategorier. 
 
n=5 
(2 kvinnor och 3 män , 37-54 
år)  
 

Det framkom att de yngre  
patienternas behov inte var 
fastställda av vårdpersonalen, 
behoven blev därför inte 
tillgodosedda. En hypotes som 
framkom från studien var att 
yngre patienter är frustrerade 
och känner sig osynliga och 
utomstående. Rehabiliteringen 
är inte tillräcklig för de yngre 
på grund av att de har ett 
annorlunda behov.  

Grad I 

2005 
Kanada 

Stone, S.D. Reactions to invisible 
disability: the experiences of 
young women survivors of 
hemorrhagic stroke. 

Att belysa den yngre patientens 
upplevelse och erfarenhet av att ha 
insjuknat med stroke, och att få 
förståelse för deras upplevelse i 
relation till deras dagliga liv samt 
att utforska samband eller 
skillnader i de olika personernas 
erfarenheter. 

Kvalitativ studie baserad på 
öppna och djupgående 
intervjuer med patienter som 
blivit diagnostiserade med 
stroke minst två år tidigare. 
Data analyserades genom 
jämförelser och kodning av 
materialet för att finna 
gemensamma nämnare och 
teman. 
 
n=22 kvinnor  
(<50 år, med olika etniska 
bakgrunder) 

Det framkom att patienterna 
inte var tillräckligt 
rehabiliterade för att 
självständigt kunna återgå till 
sitt tidigare liv. De var tvungna 
att klara av det dagliga livet i 
en omgivning som inte hade 
förståelse för att yngre personer 
kan insjukna i stroke, och i en 
omgivning som hade 
svårigheter att acceptera 
funktionshinder som inte var 
synliga. Det framkom att det 
inte fanns några större  
skillnader hur patienterna själva 
upplevde sina osynliga 
funktionshinder. 

Grad I 

 
 
 


