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Abstrakt
Att drabbas av allvarlig sjukdom gör att kroppen förändras och att ens vardagliga liv blir
till ett kaos. Stroke blir allt vanligare bland kvinnor i den yngre medelåldern. Få studier
fokuserar på kvinnor i yngre medelålderns upplevelser av vardagligt liv efter stroke.
Sjuksköterskor kan ta del av de drabbades livsvärld för att uppnå ökad förståelse och
vara ett bättre stöd vilket underlättar för den drabbade att kunna uppleva hälsa i sin
vardag. Syftet med studien var att beskriva två yngre medelålders kvinnors upplevelser
efter att ha drabbats av stroke. Data analyserades utifrån två självbiografier med
kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer två huvudkategorier och åtta
subkategorier. I den första huvudkategorin; Tiden på sjukhuset ingår subkategorierna
Att sörja över det som hänt, Att ha en kropp som inte längre fungerar, Att ha svårt att
förstå och bli förstådd samt Att ha behov av välbefinnande för att läka. I den andra
huvudkategorin; Vardagen efter hemkomsten ingår subkategorierna; Att känna sig tom
och mindre värd, Att vara begränsad och beroende av andra, Vikten att ha goda
relationer samt Att omvärdera livet utifrån sina erfarenheter av sjukdomen. Skillnader
fanns i upplevelsen av sjukdomen. De drabbades berättelser behöver göras hörda för att
omvårdnaden ska var mera tillfredsställd och möta deras behov utifrån deras
förutsättningar.

Nyckelord; Stroke, yngre medelåldern, kvinnor, upplevelser, livsvärld, omvårdnad



2

Att drabbas av stroke blir allt vanligare i Sverige bland kvinnor i den yngre medelåldern (35-

44år) (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013) och kan få stora konsekvenser i

vardagen. Att drabbas av en allvarlig sjukdom gör att kroppen förändras och att ens

vardagliga liv blir till ett kaos (Toombs, 1993). Trots detta har människor en förmåga att hitta

vägar i livet som hjälper till att hela och som ger kraft att orka med vardagen. Efter en

genomgång av studier som fokuserar på personer som drabbats av stroke, framkom det att det

fanns många studier gjorda på den äldre befolkningen. Få studier fokuserade på kvinnor i den

yngre medelålder och deras upplevelser av dagligt liv efter stroke. Detta kan leda till brister i

omvårdnaden idag vad gäller denna kategori av patienter.

Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving och Lindgren (2008) beskriver att eftersom den

svenska befolkningen blir allt äldre kommer antalet patienter som drabbas av stroke att bli

fler. I Sverige insjuknar 30 000 personer i stroke varje år. Risken att drabbas av stroke ökar

med stigande ålder. De flesta som insjuknar i stroke är 75 år eller äldre. Sedan år 1995 har

stroke minskat i Sverige bland den äldre befolkningen, samtidigt som insjuknandet har ökat i

den yngre medelåldern. I åldersgruppen 35-44 år har stroke ökat med 21 procent för kvinnor

och med 15 procent för män (Grimby, Willén & Engardt, 2008; Socialstyrelsen & Statens

folkhälsoinstitut, 2013). Anledningen till att yngre människor insjuknar i stroke är inte helt

fastställd men förändrade levnadsvanor, ett stillasittande liv, kostvanor, stress och övervikt

anses vara bidragande orsaker (Röding, 2009).

Riskfaktorer för att drabbas av stroke kan vara hög ålder, ärftlighet, hypertoni, rökning,

diabetes, förmaksflimmer, fetma, brist på motion, höga blodfetter samt att blodkärlen utsätts

för påfrestningar under livet. Många av riskfaktorerna går att förebygga genom att exempelvis

sluta röka, motionera samt äta medelhavskost vilket innebär frukt, grönsaker, omättat fett,

spannmål och att undvika rött kött (Fisher, Lees & Spence, 2006).

World Health organisation (WHO) definierar stroke som en plötslig störning av funktionen av

hjärnan som varar i 24 timmar eller leder till döden. Det är en allvarlig sjukdom som kräver

sjukhusvård snabbt och som är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionshinder. Den

som drabbats behöver ofta stanna många dagar på sjukhus. Stroke är ett samlingsnamn för

flera sjukdomar som kan bero på hjärninfarkter eller hjärnblödning. Infarkter är den vanligaste

åkomman och orsakas av förändringar i hjärnans stora eller små artärer. De ger en gemensam

symtombild ofta med olika sorter av smärta, halvsidesförlamning, balans- och

koordinationssvårigheter, nedsatt känsel, tal, synrubbningar och nedsatt kognitiv förmåga
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(Grimby et al., 2008). Komplikationer efter akut stroke är vanligt vilket betyder att

rehabilitering är viktigt i efterförloppet (Davenport, Dennis, Wellwood, & Warlov, 1996).

Funktionsnedsättningen är något som måste tränas upp i efterförloppet för att hälsan ska

förbättras och innebär ofta livslång träning. Fysisk aktivitet är det bästa för att få ett så bra liv

som möjligt efter att ha drabbats av stroke (Grimby et al., 2008; Rimmer, Wang & Smith,

2008).

Att drabbas av en stroke förändrar livet på många sätt. Frank (1995) beskriver att när en

människa drabbas av sjukdom hindras denne från att leva sitt liv som han eller hon är van vid.

Enligt Toombs (1993) förändras synen på sin kropp vid sjukdom. Kroppen är inte längre en

helhet utan saker som tas förgivna när kroppen är frisk blir till ett problem vid sjukdom.

Sjukdomen kan innebära att deltagandet i fritidsaktiviteter, sociala roller i arbetslivet samt

gångförmågan förloras. Detta ger en förlust av det vardagliga livet, vilket kan göra att kontroll

över framtiden går förlorad. Det kan även innebära att personen känner sig beroende av andra

människor och att inte kan utföra aktiviteter självständigt som tidigare (Frank, 1995;

Söderberg & Lundman, 2001).

Att vara ett stöd för den som drabbats av allvarlig sjukdom är värdefullt för att den drabbade

ska orka ta sig igenom sjukdomen. Den sjukdomsdrabbade personen kan behöva mer hjälp i

det dagliga livet med aktiviteter, där har den närstående en viktig roll och stor betydelse för

hur den drabbade tar sig tillbaka in i samhället. För att det inte ska kännas som en allt för tung

börda är det viktigt för den närstående att få uppskattning av vårdpersonal för sitt stöd och

engagemang. När vårdpersonal visar respekt och är lyhörda för närståendes behov är det en

resurs i tillfriskandet för den som drabbats av sjukdom och bör därför uppmärksammas i

vårdandet (Nolan, Lundh , Grant & Keady, 2003).

Frank (1995) menar att människor som drabbats av sjukdom har ett behov av att få berätta om

sina upplevelser av att leva med en sjukdom. Deras berättelser kan hjälpa dem att få ordning i

en kaotisk vardag. Deras berättelser kan leda till att nya insikter om vem de är i världen

förändras. Att få berätta om sitt liv har en läkande process och kan bidra till att människor

upplever hälsa trots sjukdom. Enligt Johansson (2005) är en berättelse som en människa

skildrar om sitt liv eller delar av dennes liv, en livsberättelse. Den beskriver människans

erfarenheter i vardagen och åstadkommer mening och ordning i det dagliga livet samt skapar

en identitet för människan. Genom att ta del av människors livsvärld kan förståelsen för andra

och sig själv begripas. Att sjuksköterskan ser till människans livsvärld är viktigt för att kunna
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ta del av patientens erfarenhet av sjukdom, dennes subjektiva erfarenhet av sjukdomen ur ett

inifrånperspektiv. Betydelsen av att se till patientens livsberättelse bygger på att vårdaren

lämnar sjukdomen åt sidan och fokuserar på patientens levda erfarenhet för att ta reda på hur

sjukdomen påverkar patientens livsvärld (Toombs, 1993). Genom berättande av erfarenheter

beskrivs verkligheten som den upplevs av unga medelålders kvinnor med fokus på tiden efter

en stroke, samtidigt som berättande kan ha en läkande effekt för dem som drabbats.

Morris (2011) menar att yngre personer som drabbats av stroke har liknande behov som de

äldre men att vissa behov är mera framträdande hos de yngre eftersom de befinner sig i en

annan fas av livet. Hans resultat visar även att många vårdinrättningar inte kan möta deras

behov fullt ut.

Problematisering

Insjuknandet av stroke, tiden efteråt och att komma tillbaka till livet är svårt för yngre

personer som drabbats av stroke. En djupare förståelse för hur dessa kvinnor har drabbats av

stroke kan ha betydelse för sjuksköterskan i mötet med dessa kvinnor, för att kunna ge stöd

och hjälp på ett optimalt sätt. Denna kunskap kan leda till att sjuksköterskor får en ökad

förståelse, agerar tryggare och blir kunnigare inom området. Därmed får de drabbade

kvinnorna ett bättre stöd och deras behov tillgodoses i större utsträckning vilket ökar

möjligheterna till att kunna uppleva hälsa i sin vardag. Vården präglas av ett synsätt där

patienters egna upplevelser av sjukdom ofta förbises.

Syfte

Syftet var att beskriva två yngre medelålders kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av

stroke.

Studien fokuserar på två forskningsfrågor:

Vad beskrivs om tiden på sjukhuset?

Vad beskrivs om vardagen efter hemkomsten från sjukhuset?
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Metod

Inom vården har berättelser en stor betydelse för att få mer kunskap. Berättelser i form av

texter där en människa skildrar sitt dagliga liv så kallade biografier kan vara en metod för att

inhämta data till forskning som syftar till att belysa människor med sjukdom och deras

livsvärld på ett detaljerat sätt (Fridberg, 2012). Livsvärlden är den fenomenologiska filosofins

och den existentiella hermeneutikens grundsten där människans unikhet beaktas. Denna

metod med livsvärlden som ansats passar bra för att försöka förstå världen utan att förminska

den eller förvränga den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Detta

perspektiv innebär en öppenhet för personens levda värld. Livsvärldsperspektivet innebär att

förstå, se och beskriva världen så som den uppfattas av människor i sitt dagliga liv. Teorin om

livsvärlden fokuserar på relationen mellan världen och subjektiviteten, vilket kan vara allt en

människa kan erfara i sitt dagliga liv (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001).

Sökmetod

Litteratur skriven i bokform som skildrar livsberättelser söktes på Luleå tekniska

universitetsbibliotek via sökmotorn Primo. Sökningen genomfördes enligt följande: sökordet

stroke gav 727334 träffar sedan valdes avgränsning ”böcker” vilket gav 391 träffar därefter

valdes ”ämne” stroke vilket gav 80 träffar, sedan valdes ”språk” svenska vilket gav 58 träffar,

slutligen angavs ”år” efter 2006 vilket gav 16 träffar. Sökning genomfördes även i Bibblo.se

med sökordet stroke vilket gav 40 träffar.

Urval

Inklusionskriterier var att böckerna skulle handla om kvinnor mellan 35-44 år som drabbats

av allvarlig stroke. Böckerna skulle vara biografier eftersom att skönlitteratur kan innehålla

fiktiva delar som inte skildrar verkligheten exakt som den upplevs. Litteraturen skulle vara

publicerad mellan år 2006 till 2013 för att kunna ta del av böcker som skildrar dagens

samhälle. Av de 16 böcker som fanns tillgängliga valdes två biografier ut till analysen vilka

motsvarade syftet med studien. De övriga böckerna ansågs inte motsvara syftet.
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Kontext

Biografierna som valdes ut och analyserades heter Min stroke av Jill Bolte Taylor och Mitt

andra liv av Ingrid Trollsten. Båda biografierna är berättelser om yngre medelålders kvinnors

upplevelser att ha drabbats av stroke. Kvinnorna kommer från två olika kulturer, Sverige och

USA men har levt liknande liv. Båda var ensamstående, utan barn och drabbades allvarligt

efter stroken både fysiskt och psykiskt. 1996 när Jill Bolte Taylor var 37 år gammal brast ett

blodkärl i hennes vänstra hjärnhalva. Hon arbetade då som hjärnforskare och undervisade vid

Harvard Medical School i USA. De första veckorna efter stroken spenderade hon på sjukhus

men den totala återhämtningsprocessen var åtta år, under denna tid var hennes mamma ett

stort stöd. Under 2001 när Ingrid Trollsten var 39 år gammal drabbades hon av en stroke på

grund av kärl som täppts till i hjärnan. Hon drev då en försäkringsmäklarfirma i Stockholm.

Efter stroken spenderade hon tio månader på sjukhus. Ingrid Trollsten förblev rullstolsbunden

och under hennes återhämtningsprocess hade hon stöd av sina personliga assistenter samt sin

servicehund.

Analys

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. När narrativ data i form av text ska

analyseras i beskrivande studier är en kvalitativ innehållsanalys lämplig att använda.

Berättelsens huvudsakliga innehåll presenteras genom kategorier utifrån mönster som visat

sig i analysprocessen (Polit & Beck, 2008).

Den innehållsanalys som genomförts grundar sig på metodartikeln enligt Granheim och

Lundman, (2004). Biografierna lästes igenom av båda författarna var för sig två gånger, för att

få en helhetssyn över materialet samt att innehållet i texterna inte skulle gå förlorad.

Innehållet diskuterades sedan, textenheter som svarade mot frågeställningarna extraherades

det vill säga meningar, stycken och citat från de valda biografierna. De märktes med en

sifferkod för att författarna smidigare skulle kunna gå tillbaka till textens ursprung för att

undvika misstolkningar i analysprocessen. Textenheterna sorterades och placerades i två

områden enligt följande; Vad beskrivs om tiden på sjukhuset? Vad beskrivs om vardagen efter

hemkomsten från sjukhuset? Efter sorteringen kondenserades textenheterna vilket innebar att

enheterna kortades ned samtidigt som det centrala i texten behölls. En del enheter visade sig

inte svara mot frågeställningarna och plockades därför bort. Därefter fick vardera textenhet en

unik kod för att de lättare skulle kunna sorteras in i kategorier med liknande innehåll.
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Kategorierna abstraherades sedan i flera steg tills det inte längre var möjligt att sammanföra

dem mer. Endast den manifesta delen av kvalitativ innehållsanalys användes vilket enligt

Granheim och Lundman (2004) innebär att författarna håller sig textnära utan att lägga in

egna djupare tydningar av texten.

Etiska överväganden

För att en studie ska vara etisk försvarbar är det viktigt att ämnet som studeras kan ligga till

grund för gynnsamma effekter i vårdandet av patienter samt att risker för deltagarna i studien

minimeras. Studiens äkthet är viktigt att bevara, att kopiera andras arbeten, texter, förvanska

innehållet samt hitta på egna resultat är inte etiskt försvarbart (Polit & Beck, 2008).

Författarnas avsikt med studien är att den ska vara till gagn för sjuksköterskor och annan

vårdpersonal, målet är att stroke drabbade kvinnor ska få en bättre omvårdnad. I denna studie

användes data från biografier som redan var offentliggjorda och fritt tillgängliga för

allmänheten, de grundläggande etiska principerna vad gäller forskning på människor utgör

därför inget etiskt problem i denna studie. Författarna har bearbetat datamaterialet och försökt

att behålla innehållet i texterna utan att förvränga eller förfalska dem.

Resultat

Data analyserades i två analyser och presenteras i två huvudkategorier. Den första

huvudkategorin beskriver tiden på sjukhuset utifrån följande fyra subkategorier; Att sörja över

det som hänt, Att ha en kropp som inte fungerar, Att ha svårt att förstå och bli förstådd samt

Att ha behov av välbefinnande för att läka (Tabell 1). Den andra huvudkategorin beskriver

vardagen efter hemkomsten från sjukhuset och presenteras utifrån följande fyra subkategorier:

Att känna tomhet och lidande, Att vara begränsad, Vikten att ha goda relationer samt Att

omvärdera livet utifrån sina erfarenheter av sjukdomen. (Tabell 2). Resultatet presenteras

med brödtext för varje subkategori och styrks med citat från kvinnornas självbiografier.
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Tiden på sjukhuset

Tabell 1 Översikt av kategorier som beskriver tiden på sjukhuset

Att sörja över det som hänt

Att ha en kropp som inte längre fungerar

Att ha svårt att förstå och bli förstådd

Att ha behov av välbefinnande för att läka

Denna huvudkategori beskriver kvinnornas upplevelser från tiden på sjukhuset utifrån de två

biografier som har analyserats. De kände bedrövelse över det som drabbat dem och en

ovisshet över vem det blivit. De upplevde att deras kroppar hade förändrats och att de inte

längre fungerade som tidigare. Detta påverkade även deras förmåga att förstå och göra sig

förstådd i sin omgivning. Kvinnorna uttryckte behov av att känna välbefinnande för att kunna

läka samt behov av att känna sig sedda av människor som vågade ta kontakt, var vänliga,

omtänksamma och tog sig tid i mötet med dem (Taylor, 2009; Trollsten, 2010).

Att sörja över det som hänt

Kvinnorna beskrev att den första tiden på sjukhuset var diffus och chockartad de kunde bara

uppfatta nuet, deras minnen från tidigare liv var borta. Taylor (2009) beskrev en känsla av

chock över att vara vid liv, och att det enda hon var medveten om var det rumsliga som att

hon hade en rumskompis och i vilken riktning fötterna låg samt att hon bara kunde uppfatta

nuet vilket även upplevdes skönt eftersom att hon hade glömt saker som tidigare gjort henne

jäktad. Trollsten (2010) beskrev minnena från den första tiden som diffusa, sin undran över

var hon var och att det enda hon kunde uppfatta var närvaron av sjukhuspersonal.

Kvinnorna känd sorg över det som stroken hade medfört, de beskrev även känslor av ovisshet,

en undran över vem de blivit (Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Taylor (2009) upplevde

tudelade känslor den första tiden över det som hänt henne. Hon beskrev att det kändes som att



9

hon hade dött när stroken slog till eftersom hon inte längre kunde minnas saker från sitt

tidigare liv, hon var förtvivlad över att leva och ville fly samtidigt som hon uttryckte att hon

inte längre kände sig som en unik individ avskild från välden då hennes kroppsuppfattning var

förändrad. Hon skildrar det som att hon blev flödande som att hon var en ande vilket

upplevdes som fridfullt. Trollsten (2010) skildrade det som drabbat henne som ett elände, hon

undrade varför just hon drabbats och tyckte att livet varit hårt mot henne. Hon upplevde även

att det var sorligt för hennes anhöriga. Hon kände bitterhet över att leva på grund av det

hemska som stroken hade medfört.

Jag kände mig som en ande som hade blivit av med sin flaska. Min själs energi verkade flyta fram
som en stor val glider genom ett hav av stilla eufori (Taylor, 2009, s. 76).

Jag tänker att om jag bara skulle kunna ta mig ut från det hemska sjukhuset skulle jag ta mitt liv
(Trollsten, 2010, s. 18).

Att ha en kropp som inte längre fungerar

Kvinnorna upplevde att deras kroppar kändes annorlunda, att deras sinnen hade slutat fungera

och att de inte längre kunde tänka logiskt. De kunde inte heller använda och röra sina kroppar

som tidigare vilket upplevdes som vemodigt och tungt, det fick dem att känna sig utlämnade

och osjälvständiga. Båda beskrev att de kände sig som en liten flicka fångad i en kvinnas

kropp (Taylor, 2009; Trollsten, 2010).

Jag försöker stötta mig med högra armbågen i madrassen för att resa mig men inser att inte heller
det går. Den högra armen fungerar inte. Jag kan inte röra min kropp. Jag blir hysteriskt ledsen
och börjar gråta (Trollsten, 2010, s. 17).

Trollsten (2010) uttryckte att hon var irriterad, lättstött och överreagerade på småsaker, att

kastas mellan olika känslor beskrevs som något vanligt förekommande efter att ha drabbats av

stroke. Hon beskrev att ena stunden kunde hon känna sig sorgsen och gråta och att mitt i

sorgsenheten komma på något roligt och börja skratta, för att sedan åter börja gråta igen.

Taylor (2009) kände sig som en sophög, att hon blivit en spillra med medvetandet kvar,

hennes hjärna kändes överfull och en enorm tystnad hade infunnit sig i hennes huvud. Hon

upplevde sig själv som allvarligt mentalt vanärad.

Kvinnorna beskrev vidare att deras kroppar kändes tunga, livlösa och tömda på energi. De

upplevde att energin inte räckte till för att klara av de dagliga aktiviteterna eller till att tänka.

För att orka delta i dagliga aktiviteter och för att kunna återhämta sig var deras sömnbehov

stort. Kroppen beskrevs som smärtsam och personalens fysiska hantering beskrevs som

obekväm för båda kvinnorna, de kände sig omringade av personal som hela tiden skulle
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undersöka dem och ta blodprover. Trollsten (2010) beskrev att liggsåren gjorde ont och att det

var en mardröm att duscha då hon var tvungen att ligga på duschvagnen. Taylor (2009)

beskrev att kroppen kändes kall och tung, musklerna, skelettet och huvudet värkte av smärta.

Insikten att sömn har en läkande kraft har varit helt avgörande för min återhämtning (Taylor,
2009, s. 122).

Att ha svårt att förstå och bli förstådd

Kvinnorna beskrev att det hade svårigheter att kommunicera och att de upplevde att

personalen ibland hade svårigheter att kommunicera med dem, detta gjorde att de kände sig

ledsna och kränkta. De kunde uppleva att personalen pratade högt till dem, nästan skrek för att

det trodde att de var döva. Deras syn hade även blivit förändrad och de upplevde att de hade

svårigheter att urskilja konturer. Detta resulterade i att de hade svårigheter att uppfatta saker

som var avskilda från varandra, att kunna urskilja personal samt att de såg suddigt och hade

svårigheter att läsa och se tv (Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Trollsten (2010) hade förlorat

förmågan att tala och styra över sin röst. Hon kände stor sorg över detta och det påverkade

hennes förmåga att göra sig förstådd i hennes omgivning.

Smärtsamt blir jag påmind om mitt handikapp, det är som att leva i en glasburk: jag har mina
tankar, jag vet precis vad jag skulle ha sagt i olika situationer, men orden kommer inte ut. Jag är
fånge i mig själv. Orden är som inlåsta i ett kassaskåp, och nyckeln har jag tappat (Trollsten,
2010, s. 103).

Taylor (2009) kunde inte heller prata och att försöka höra vad någon sa upplevdes

påfrestande, det liknades med att försöka förstå något i ett samtal med svag

mobiltelefonförbindelsen. Detta fick henne att känna sig overksam vid sidan av sitt liv. I

samtal med andra uttryckte hon ett behov av att kunna utläsa kroppsspråk, samt att personal

upprepade sina frågor. Stressad personal medförde en negativ påverkan eftersom att hon blivit

extra känslig för sinnesstämningar och stress. Hon uttryckte ett behov av lugn och tydlig

kommunikation och kände sig överkörd när personalen var stressad och därav hanterade

henne hårdhänt. Taylor (2009) beskrev att en personal hade undvikit att se henne i ögonen,

släpat fötterna efter sig och inte brytt sig om att ta reda på om hon behövde hjälp, detta tömde

henne på energi. Hon beskrev att hon skyddade sig genom att ignorera omgivningen när den

blev för svår att hantera.

Min flykt in i saligheten var ett fantastiskt alternativ till den skrämmande känslan av sorg och
förödelse jag kände varenda gång jag tvingades till någon sorts interaktion med den
genomträngande världen utanför mig (Taylor, 2009, s. 76).
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Att ha behov av välbefinnande för att läka

Kvinnorna beskrev att de behövde känna välbefinnande på sjukhuset för det gav dem

möjligheten att kunna läka. De ville att personalen skulle vara omtänksam och se deras behov,

ta kontakt med dem och visa respekt. Taylor (2009) beskrev att hon valde att vara närvarande

när hon blev omhändertagen av personer som tog kontakt och rörde henne på ett varsamt sätt.

Hon menade att när de såg henne i ögonen gav de henne utrymme att läka. Hon uttryckte att

det var betydelsefullt att känna kroppskontakt och att ha någon att hålla i handen eller att

någon försiktigt strök henne över armen när det behövdes. Hon önskade att personalen skulle

våga komma henne nära och inte vara rädd för henne.

Jag är ömtålig och förvirrad, oavsett hur gammal jag är oavsett vad jag har för meriter, försök att
nå mig. Respektera mig jag är här inne. Kom och leta efter mig (Taylor, 2009, s. 82).

Jag hade sår i stjärten och att bli duschad var en pina tills sjuksköterskan Lena en dag sa: jag
tycker att vi provar att sätta dig på en duschstol. Så blev det, vilken lycka det var att få sitta på
denna duschstol som hade ett hål mitt under baken, inget tryck som orsakade smärta(Trollsten,
2010, s 184).

Trollsten (2010) beskrev att hon tyckte att det var viktigt att känna sig fräsch och fin på

sjukhuset, hon uttryckte att det inte fanns någon i hennes ålder att känna gemenskap med. Det

var viktigt för henne att ha något att sysselsätta sig med för att tiden på sjukhuset inte skulle

bli långtråkigt.

Vardagen efter hemkomsten

Tabell 2 Översikt av kategorier som beskriver vardagen efter hemkomsten.

Att känna sig tom och mindre värd

Att vara begränsad och beroende av andra

Vikten att ha goda relationer

Att omvärdera livet utifrån sina erfarenheter av sjukdomen

Denna huvudkategori beskriver vardagen efter hemkomsten från sjukhuset utifrån de två

självbiografierna som har analyserats. Kvinnorna beskrev en enorm tomhet över att komma

tillbaka hem, att de inte passade in någonstans och skämdes över att vara bland folk. Kroppen
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fungerade inte längre som tidigare vilket medförde att vardagliga saker som tidigare hade

känts självklara nu blivit till hinder i deras vardag. De beskrev vidare att det var viktigt för

dem att finna nya glädjekällor i vardagen och ha relationer som gav energi för att kunna

fortsätta sin väg tillbaka till livet. De kände också en tacksamhet över den person de blivit och

kunde där av börja bygga upp en ny värld (Taylor, 2009; Trollsten, 2010).

Att känna sig tom och mindre värd

Kvinnorna beskrev tankar och funderingar om hur livet hade förändrats drastiskt. Båda

beskrev även en känsla av tomhet efter stroken (Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Trollsten

(2010) hade svårt att acceptera det som stroken hade medfört. Hon upplevde en oändlig

tomhet över att ha kommit tillbaka till vardagen efter sjukhusvistelsen, hon kände sig

olycklig, ensam och saknade sitt jobb samt att ha någon att dela livet med. Tomheten som hon

kände jämförde hon med känslan som måste uppstå när en förälder förlorat sitt barn. Trollsten

(2010) beskrev vidare att hon ofta kände sig ilsken på sitt nya långsamma liv i rullstol och hon

konstaterade att det var ett halvtidsjobb att vara handikappad. Hon kände sig numera som en

belastning som kostade samhället massa pengar.

När hon smällt igen ytterdörren sätter jag mig i min hörna och tänder en cigarett samtidigt som
jag funderar över om jag hade sluppit stroken om jag levt mitt liv annorlunda (Trollsten, 2010, s.
143).

Taylor (2009) upplevde att hennes hjärna kändes trög och hon visste inte hur hon skulle

komma till rätta med det. Hon hade sitt arbete kvar men beskrev en rädsla över att kollegorna

skulle tycka att hon var mindre värd efter stroken och särbehandla henne eller behandla henne

nedlåtande. I och med att hon mist sin analytiska förmåga på grund av sin stroke funderade

hon på om hon var tvungen att byta yrke. Hon beskrev att hon önskade att folk skulle

acceptera henne för den hon blivit.

Min hjärna var så skadad. Jag minns att jag tänkte: kan de ta min doktorsexamen ifrån mig? Jag
kommer inte ihåg någonting om anatomi! (Taylor, 2009, s. 123).

Trollsten (2010) beskrev att hon undvek att fika på café eftersom att hon skämdes över att

sitta i rullstol, och använda haklapp. Hon upplevde att många människor tyckte synd om

rullstolsburna och att de trodde att hon var dum i huvudet. Hon ifrågasatte även om hennes

vänner besökte henne av medlidande. Hon beskrev vidare att hon hade haft många svarta

dagar och försökt bearbeta det faktum att hon var rullstolsbunden, hon kände sig ensam och

gammal, och oroade sig för att behöva sitta i rullstol resten av sitt liv.
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Att vara begränsad och beroende av andra

Kvinnorna beskrev att det kändes spännande men samtidigt kände de sig skräckslagna över att

flytta hem (Trollsten, 2010; Taylor, 2009).

Att vara beroende av att ha personliga assistenter hela tiden kändes besvärligt (Trollsten,

2010). I hennes förra liv kunde hon välja om hon ville vara själv nu var hon bara ensam när

hon sov. Hon hade känslor av avsky över att vara osjälvständig. Att behöva hjälp på toaletten

och att inte kunna få vara själv när hon ville var påfrestande och gjorde att hon kände sig

begränsad. Att få vara själv en liten stund beskrevs som lyx.

Det har gått över ett och ett halvt år sedan jag bodde singel på Tyskbagargatan. skillnaden
förutom adressen blir att jag inte kommer att vara riktigt ensam här; jag ska ha personer runt mig
under min vakna tid. Någon glädje över dessa människor känner jag inte. Jag vill ju kunna klara
mig själv (Trollsten, 2010, s. 107)

Trollsten (2010) upplevde en mängd hinder i sin vardag då stroken gjort att hon tappat flera

av kroppens funktioner. Att inte kunna besöka sina föräldrar av den orsaken att det var

trappor. Inte gå ut när hon ville eller ta sig fram smidigt ute i samhället. De begränsade hennes

vardag och medförde att hon kände sig illa till mods och ledsen samt en känsla av att vara

diskriminerad. Hon valde att avstå från vissa nöjen såsom sociala middagar med vänner för att

hon inte kunde äta och prata samtidigt.

Jag kan ju inte heller se den lilla texten som är i en tidning eller en bok. Det känns naturligtvist
trist men av allt som drabbat mig är det nog att inte kunna gå det som känns värst (Trollsten,
2010, s. 136).

Taylor (2009) beskrev att om hon vaknade till på grund av yttre omständigheter var det

viktigt att kunna somna om, annars kunde hon inte sortera bland sina sinnesintryck.

Vikten att ha goda relationer

Kvinnorna beskrev vikten av att ha positiva, uppmuntrande och stöttande individer i sin

närhet. De ansåg det viktigt med goda relationer för att kunna tillfriskna (Taylor, 2009;

Trollsten, 2010). Taylor (2009) beskrev att hon behövde känna att hennes anhöriga

uppmärksammade hennes framgångar hur små de än var, och att folk i hennes närhet trodde

på hennes förmåga att tillfriskna. Hon konstaterade att tillfriskna gjorde hon inte på egen hand

utan det berodde på människor i hennes närhet. Hon resonerade att om hennes hjärna skulle

läka behövde hon låta andra människor göra saker åt henne. Hon såg sin mamma som en

viktig stöttepelare som hon pratade med varje dag. Trollsten (2010) upplevde att relationerna

förändrades efter stroken och att nya relationer tillkommit eftersom hon inte längre var samma
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person som innan stroken. Hon beskrev att hur sorgligt livet än hade blivit så hade hon i alla

fall underbara människor runt omkring sig. Vidare uttryckte Trollsten (2010) att personer som

är sjuka har något gemensamt och kan dela en förståelse för varandra som inte friska kan. Att

mötas av en oförstående omgivning tror hon bidrar till att handikappade blir starka. Trollsten

(2010) som alltid hade älskat att arbeta och känna ansvarighet började känna att det var roligt

när hon beslöt sig för att börja fatta beslut om vilka som skulle vårda henne och senare göra

scheman åt sina assistenter, det kändes som att hon återfick lite ansvar igen och fick något att

bry sig om. Assistenterna som hon så småningom började tycka om och få en relation till hade

alla olika nationaliteter vilket hon beskrev som spännande.

Vidare beskrev Trollsten (2010) att hennes servicehund var till en stor hjälp och glädjekälla i

vardagen. Livet kändes roligare och tack vare den kunde hon börja känna sig självständigare i

sin vardag. Det hjälpte henne att acceptera att hon skulle förbli rullstolsbunden.

Eddie har lärt sig att plocka upp saker jag tappar på golvet, bära lätta föremål, öppna och stänga
dörrar, plocka ihop sina leksaker och bära dem till leksakslådan. Han kan nu också gå fot bredvid
rullstolen med kopplet släpande på marken. Utan att veta om det har han skänkt mig den finaste
julklappen (Trollsten, 2010, s 232 ).

Att omvärdera livet utifrån sina erfarenheter av sjukdomen

(Taylor, 2009; Trollsten, 2010) beskrev att en tid efter hemkomsten från sjukhusvistelsen

började de acceptera det som drabbat dem och att de åter kunde finna glädjekällor i livet. Att

skriva självbiografier var ett sätt för dem att läka och att få berätta sina upplevelser för att

skapa förståelse för andra hur det kan te sig att drabbas av en stroke. Taylor (2009) beskrev att

hennes hjärna under det fjärde året efter stroken klarade av att göra flera saker samtidigt, till

exempel enklare sysslor som att tala i telefon samtidigt som hon kokade spagetti. Hon beskrev

vidare att hon fick försöka många gånger innan det ens fanns en antydan till resultat. Hon såg

det som, en stor utmaning att återfå vänstra hjärnhalvans färdigheter som försvann i samband

med stroken. Taylor (2009) betonade att om hon aldrig försökte skulle hon aldrig nå någon

förbättring. Hon var övertygad om att hennes funktioner återkom fortare för att hon var

fokuserad och hade drömmar. En dröm hon hade haft varje dag sedan stroken var att hon

skulle kunna hoppa över ett trappsteg i trappan (Taylor, 2009). Trollsten (2010) ville inte höra

av andra människor hur omöjliga saker var, hon ville tro på sig själv och valde att kämpa

vidare.

Det var helt upp till mig, jag kanske inte helt kan styra det som händer i mitt liv, men jag har det
yttersta ansvaret för hur jag väljer att uppfatta det som sker (Taylor, 2009, s. 131).
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Trollsten (2010) ansåg att träning var en viktig del av återhämtningsprocessen, hon valde att

sätta upp delmål som att gå från hallen, till sovrummet och tillbaka med ett gåbord, detta

gjorde henne trött men hon var fast besluten att säga upp bekantskapen med sin rullstol. Hon

planerade att byta den mot en guldfärgad käpp. Hon beskrev att hennes vardagsliv blev lättare

och mer glädjefyllt då hon fick tillgång till en servicehund. Båda kvinnorna beskrev en

skillnad hur de värdesatte livet efter stroken i jämförelse med före, materialistiska saker hade

tappat sitt värde (Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Taylor (2009) beskrev att hon skämdes över

att tänka på hur ytlig hon hade varit innan stroken, hon hade tagit allt i livet för givet.

Trollsten (2010) beskrev att hon innan stroken blev glad över dyrbara presenter men numera

var det sådana saker som att kunna resa sig ur permobilen på egen hand som fick henne att

känna glädje. De hade blivit medvetna och påminda om hur ömtåligt och skört livet var och

att livet var en dyrbar gåva (Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Kvinnorna menade att de

successivt insåg att de inte längre var de personer som de var innan sjukdomen hade drabbat

dem (Taylor, 2009; Trollsten, 2010).

Jag har resonerat så här. När man drabbas av en sjukdom är det som om att man vandrar över en
bro. Bakom sig lämnar man det gamla livet. Man traskar över bron och på andra sidan möter man
världen med andra förutsättningar (Trollsten, 2010,s. 84).

Taylor (2009) beskrev att hon kunde känna sig tacksam över att vara vid liv och en viss

tacksamhet över att hon drabbats av stroken. Efter stroken hade hon lärt sig leva i nuet, kunde

möta sig själv och tystnaden. Hon upplevde att hon blivit en snällare människa och kunde

uppskatta stillheten och de små sakerna i livet då hon inte forcerade och hade saker att göra

hela tiden.

Visst har mitt liv förändrats, men jag har mycket att vara glad över. Och en del saker uppskattar
jag till och med mer; det finns sådant som jag inte njöt av tidigare för då hade jag alltid så
bråttom, snabbt rusade jag förbi men nu kan jag sitta och lägga märke till hur vackert ljuset bryter
fram vid en husgavel, eller trädens många olika nyanser i grönt. (Trollsten, 2010, s.222).

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva två yngre medelålders kvinnors berättelser av att ha

drabbats av stroke. Resultatet omfattar två huvudkategorier med fyra subkategorier i varje

huvudkategori. Huvudkategorin Tiden på sjukhuset består av subkategorierna; Att sörja över

det som hänt, Att ha en kropp som inte längre fungerar, Att ha svårt att förstå och bli förstådd

och Att ha behov av välbefinnande för att läka. Den andra huvudkategorin Vardagen efter

hemkomsten består av subkategorierna; Att känna sig tom och mindre värd, Att vara
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begränsad och beroende av andra, Vikten att ha goda relationer och Att omvärdera livet

utifrån sina erfarenheter av sjukdomen

Resultatet i studien visar att den första tiden på sjukhuset kändes skrämmande och chockartad,

att möta kroppens förändring och inte längre minnas vem de var. Kroppens rörelseförmåga

och uppfattningen av deras kroppar var förändrad. I likhet med Toombs, (1993) som beskriver

att när vi är friska och lever våra liv i världen reflekterar vi inte över kroppens funktioner,

exempelvis att armar och ben rör sig i samspel med varandra. När en människa är frisk

upplevs ingen separation mellan kropp och själ. Vid sjukdom och smärta blir människan

plötsligt medveten om sin kropp och skiljer den från jaget vilket kan förklaras som att

människans kroppsliga dysfunktion leder till en oundviklig förändring av dennes livsvärld.

Kvinnorna i resultatet beskrev en ovisshet över de känslomässiga och kroppsliga förändringar

som medförde att de kände sig livlösa och tömda på energi. Fure, Wyller, Engedal och

Thommessen (2006) beskriver att insjukna i stroke innebär en plötslig och oväntad förändring

av livet, saker går inte längre att tas förgivna och innebär ofta en kris för den drabbade. I den

akuta fasen är det vanligt att patienter drabbas av ångest syndrom vilket är viktigt att

sjukvårdspersonal är medvetna om för att kunna lindra patientens lidande. Enligt Cullberg,

(2006) tar inte människor i kris till sig information som ges av vårdgivare för att minnet är

blockerat. Därför skadar det inte att repetera information både till patienten och närstående för

att förtydliga och göra en sammanfattning av informationen anpassat efter vad de vill veta.

När en människa plötsligt drabbats av en stroke uppstår reaktioner som inte går att kännas

igen och då kan det röra sig om ett kristillstånd. För att sjuksköterskan ska kunna förstå hur

det känns för den sjukdomsdrabbade, är det viktigt att intressera sig för människans

inifrånperspektiv, vad som händer med kropp och själ när en människa drabbas av sjukdom.

I resultatet beskrev kvinnorna att en del sjukvårdspersonal hade problem att kommunicera

med dem. En del pratade för snabbt och skrek åt kvinnorna för att de trodde att de inte hörde

vilket medförde att kvinnorna kände sig ledsna. Kvinnorna behövde lugn och tydlig

kommunikation och känna att personalen tog sig tid för dem för att de skulle ha tid att

uttrycka sina behov. Afasi är en störning av språkförmågan som beror på en hjärnskada och

vanligt förekommande efter en stroke (Ahlsén, 2006: Albert, Goodglass, Helm, Rubens &

Alexander, 1981). Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie och Square (2001) poängterar

betydelsen att som sjukvårdspersonal underlätta för patienter med stroke exempelvis att ge

dem gott om tid, ordna en lugn och stillsam miljö att samtala i. Att sitta ner under samtalet

och inte syssla med något annat under samtalet visade på att sjukvårdspersonalen inte kände
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tidspress, vilket gynnar en person med kommunikationssvårigheter. Detta visar vikten att

bemöta personer som har drabbats av stroke på ett lugnt och stillsamt sätt. De skulle ge dem

mer tid att uttrycka sina behov, visa på att sjuksköterskorna bryr sig och de skulle känna sig

bekräftade.

En av kvinnorna beskrev att när personalen inte såg henne i ögonen eller inte brydde sig om

att ta reda på om hon var i behov av hjälp kände hon sig tömd på all energi. Kvinnorna

behövde känna välbefinnande på sjukhuset för att kunna läka. De beskrev att de kände

välbefinnande när personalen visade omtänksamhet och vågade ta kontakt med dem och såg

deras behov. Detta överensstämmer med Clark, Rubenach och Winsor (2003) som beskriver

att ett sätt att hjälpa patienter med stroke att känna välbefinnande på sjukhuset är att

sjukvårdspersonalen uppträder lugnt och klargör vad som kommer att hända för att de inte ska

uppleva mer jäkt än vad själva insjuknandet redan gjort. Enligt Råholm och Lindholm (1999)

framkommer det att en sjuk människa som känner att denne inte bli sedd, känner sig

främmande för andra samt inte blir uppmärksammad känner ett lidande och att det kan lindras

genom att andra visar förståelse och vågar möta den som drabbats av sjukdom för att denne

ska kunna läka. Detta indikerar vikten av att sjukvårdspersonal agerar respektfullt, empatiskt

och vågar ta kontakt med patienter och dennes lidande för att öka välbefinnande och främja

hälsa under vårdtiden för patienten.

En kvinna i resultatet beskrev att det inte fanns någon på sjukhuset som hon kunde känna

gemenskap med och att det var viktigt för henne att ha något att sysselsätta sig med för att

tiden på sjukhuset inte skulle bli långtråkigt. Enligt Röding, Lindström, Malms och Öhman

(2003) känner de yngre stroke drabbade sig frustrerade på grund av en rad olika anledningar,

deras behov var inte alltid tillfredställda under sjukhusvistelsen. Deras låga ålder gjorde att de

kände sig ensamma på avdelningen eftersom det mest var äldre patienter där. De hade ett

behov att få dela sina erfarenheter med andra i samma ålder och att aktiviteter var anpassade

efter dem. Detta indicerar vikten av att sjuksköterskor möjliggör för dessa patienter att få

träffa andra i samma ålder och att patientens individuella önskemål tydliggörs för att det ska

kunna uppleva ökad hälsa under sin rehabilitering.

Kvinnorna beskrev att de kände tomhet och lidande på grund av rädsla för att de inte kunde

leva som de hade gjort innan. Ett lidande innebär djup olycklighet och känslor av rädsla, oro

och skam. Lidande kan kränka en människas värdighet vilket kan göra att människan har svårt

att samtala om sitt lidande då hon befinner sig mitt i det. Detta innebär en kamp, i eländet
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finns saknaden över det som gått förlorat. Lidande betyder att människan är främmande för

sig själv, sina inre begär och sin egen helhet (Eriksson, 2003).

Resultatet visar att när kvinnorna kommit hem från sjukhusvistelsen funderade de mycket på

hur livet hade förändrats. Båda kvinnorna saknade sitt gamla arbete eftersom de var mycket

av deras tidigare identitet. Enligt en studie (White, Magin, Attia, Pollack, Sturm & Levis

2008) upplevde deltagarna frustration och nedstämdhet efter sin stroke. Att ha drabbats av

funktionella begränsningar och inte kunna leva som förut gjorde att de kände sig värdelösa

och de påverkade självkänslan negativt. De bidrog till att de drog sig undan och isolerade sig i

hemmet. En negativ självkänsla gör att patienten klarar sig sämre i sin sjukdom än en patient

som ser mer positivt på sin sjukdom och har därmed bättre självkänsla vilket främjar känslan

av hälsa trots sjukdom. Nordstedt (2011) menar att människor lättare känner välbefinnande

genom att de återgå till sitt arbete efter sjukdom. Dock upplevde stroke drabbade att det inte

fanns utrymme för dem på arbetsmarknaden och de kunde vara svårt att hitta passande

arbetsuppgifter till dem som hade kvar funktionshinder (Nordstedt, 2011).

Kvinnorna i resultatet beskrev att de önskade att personalen skulle uppträda omtänksamt och

söka kontakt med dem. Enligt Steiner, Pierce, Drahuschak, Nofziger, Buchman och Szirony

(2008) har sjuksköterskan en viktig roll som spelar in i tillfrisknandet för patienter med

stroke. Genom att fungera som ett socialt stöd, stötta det emotionella tillståndet, det fysiska

och psykiska välbefinnande kan ge ökad självständighet för patienter med stroke. Orems

omvårdnads teori beskriver vikten att stödja patienter så att de lättare kan återfå förmågan att

klara av sin egenvård vilket också är en viktig målsättning inom stroke vården. Ett viktigt mål

för sjuksköterskorna är att på lång sikt hjälpa patienter med stroke att klara av sin vardag själv

(Burton, 2000). Enligt Burton och Gibbon (2005) upplevde både patienter som drabbats av

stroke och deras närstående att det var betydelsefullt att få ha fortsatt kontakt med en

sjuksköterska det första året efter sjukhusvistelsen. Kontakten innebar en uppföljning för

patienten som ledde till positiva skillnader gällande den fysiska funktionsförmågan, en bättre

uppfattning om sin egen hälsa och en minskad nedstämdhet. Sjuksköterskan fungerade som en

hälsofrämjande coach som genom interventioner stöttade och hjälpte patienterna att finna

copingstrategier när livet kändes hopplös. Därför bör sjuksköterskan vara medveten om att det

stöd som ges kommer att ha betydelse för hur patienten kommer att tillfriskna.

I resultatet beskrevs hur kvinnorna återfick viljan att leva. Kvinnorna belyste vikten av att ha

stödjande relationer för att kunna tillfriskna. Enligt studier (Isaksson, Josephsson, Lexvell &
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Skär, 2007; Isaksson, Lexvell och Skär, 2007) löper människor med ett bra fungerande

nätverk med stödjande relationer mindre risk för sjukdomsframkallande faktorer. Därför har

närstående en stor betydelse för den som drabbats av sjukdom, samtidigt som livet för den

närstående förändras på ett drastiskt sätt (Nolan et al., 2003). Patienter med stöttande

relationer uthärdar och klara sig bättre i sjukdomen än de patienter som inte har ett fungerande

nätverk. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar närstående genom att ge

information och uppmuntran eftersom det har stor betydelse för hur den som insjuknat

kommer att klara av att lära sig leva med sin sjukdom.

En av kvinnorna upplevde att det var jobbigt för hennes anhöriga att hantera den nya

situationen på grund av hennes sjukdomstillstånd. Enligt Carlsson, Möller & Blomstrand

(2003) är det vanligt att personer som insjuknar i sjukdom får andra roller i exempelvis

familjen, de roller som har varit självklara gäller kanske inte längre och den sjuke kan känna

skuld och skam för att behöva ta emot hjälp av närstående. Närstående som ofta tar ett stort

ansvar i omsorgen av den sjuke kan känna skam för att de inte alltid orkar vara så

omhändertagande och närvarande som den sjuke kanske förväntar sig. Detta indikerar vikten

att även närstående får stöd och hjälp i vardagen när en person som de står nära insjuknar i en

svår sjukdom.

Resultatet visar att kvinnorna så småningom började känna tacksamhet över att vara vid liv

och återfick viljan att leva. De började acceptera sjukdomen och att inte längre kunna leva

som innan stroken. Det finns ett uttryckssätt som menar att en person inte kan uppskatta sin

hälsa förrän hon har mött sjukdomen. Att ha hälsa kan också innebära att lära sig leva med sitt

lidande. Lidandet kan vara en del av hälsan och ses som en naturlig del av människan

(Eriksson, 2003). Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, som består av tre centrala

begrepp; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, även kallat de salutogen etiska

modellen har inriktad sig på vad det är som gör att vissa personer klarar av stora påfrestningar

(Antonovsky, 2005). Nivån av KASAM är avgörande för hur en person kommer att uppfatta

exempelvis att drabbas av en stroke. Personer med lågt KASAM har svårt att anpassa sig till

en sjukdom medans en person med högt KASAM fortsätter söka mening med livet trots

sjukdom. Att ge information om diagnos till anhöriga och den sjuke kan ge en ökad känsla av

sammanhang och göra det lättare att förstå situationen och därmed ett högre KASAM (jfr.

Antonovsky, 2005).
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Kvinnorna i resultatet omvärderade livet efter sina erfarenheter av sjukdomen. De började

acceptera och återfinna glädjekällor och mening med livet och upplevde inte bara

begränsningar i vardagen. De hade båda stödjande relationer vilket kan förstärka känslan av

sammanhang, KASAM.

Metoddiskussion

Studiens trovärdighet diskuteras med utgångspunkt från begreppen, pålitlighet, giltighet,

överförbarhet samt bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010).

Pålitligheten i en studie kan tydliggöras genom att de steg och de beslut som gjorts för att få

fram resultat och slutsatser beskrivs. Det ska vara tydligt för läsaren att få en bild över detta.

Andra forskare ska kunna genomföra studien på liknade grunder, dock kan inte studien helt

kopieras (Holloway & Wheeler, 2010.) Eftersom att litteraturgenomgången av studier visade

luckor inom det valda området samt att livsvärldsperspektivet var i fokus valde författarna att

analysera berättelser i form av biografier. Enligt Fridberg (2012) ger berättelser rikliga

beskrivningar av personers livsvärld detaljrikt och skildrar människors upplevelser i deras

vardag och är en lämplig metod att använda inom omvårdnadsforskning. Sökningen anses väl

beskriven och kan följas steg för steg. Dock bör läsaren vara medveten om att antalet träffar i

stegen vid en ny sökning kan komma att förändras eftersom systemet i primo fungerar på det

sättet. Målet var att finna varierande, detaljerad data därför valdes två biografier ut, vilka var

det enda som ansågs lämpliga utifrån syftet med studien. Ingen mer sökning gjordes efter

andra biografier eftersom omfattningen av materialet ansågs som tillräckligt. Data

analyserades med kvalitativ innehållsanalys som enligt Polit och Beck (2008) är lämpligt att

använda vid analys av narrativa texter. Själva stegen i analysprocessen följdes enligt

Granheim och Lundman (2004) eftersom att deras förfarande ansågs vara tydligt och

strukturerat. Författarnas tillvägagångssätt anses ha beskrivits överskådligt för att läsaren ska

kunna följa processen i analysen. När det gäller giltigheten har författarnas analysarbete i

denna studie inneburit tillbakablickar i biografierna och texten har hållits textnära, vilket har

bidragit till att minska risken för misstolkningar i analysarbetet. Inkorrekta översättningar i

kondenseringen av texterna har inte gjorts då texterna var på författarnas modersmål.

Kategoriseringen har gjorts i flera steg och omarbetats ett flertal gånger och har inneburit en

pendling fram och tillbaka i analysarbetet. Avsnitt ur analysen har diskuterats tillsammans

med handledaren för stöd och råd. Synpunkter från studiekamrater, och lärare vid seminarium

har även legat till grund för författarnas utformning av studien. Enligt Holloway och Wheeler,
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2010 är det viktigt att resultatet kan kännas igen av deltagarna, att det representerar deras

upplevelser. De är viktigt att forskare gör tillbakablickar under studiens gång för att

kontrollera detta.

Överförbarheten i en studie betyder att resultaten som framkommit i en studie bör kunna

överföras på andra människor i liknande situationer (jfr. Holloway & wheeler, 2010) .

Resultatets överförbarhet kan styrktas genom att läsaren ges en tydlig bild över datainsamling,

analysprocess och dess kontext samt att resultatet är omfattande i variation men det är alltid

upp till läsaren att avgöra om det kan transfereras till andra (Granheim & Lundman, 2004).

Författaren anser att antal biografier som analyserades kan bidra till att överförbarheten är

smal, dock anses det som en fördel att kvinnorna hade två olika typer av stroke samt att de

kom från två olika kulturer. Detta anses bredda förståelsen av hur sjukdom kan upplevas.

Författarna anser att resultatets huvudsakliga innehåll går att överföra på andra personer som

drabbats av stroke och allvarlig sjukdom. Biografierna finns fritt tillgängliga att ta del av och

det lämnas över till läsaren att göra en egen bedömning av överförbarheten i studien.

Bekräftelsebarheten i en studie tillhandahålls genom att resultatet är äkta, att det uppfyller

syftet med studien, forskarens ska var ärlig och öppen och bör hålla sig objektiv till data och

inte utgå ifrån egna förutfattade antaganden. Trovärdigheten i en studie har stärkts genom av

att data som inte ansetts passa in pågrund av forskarens egen förförståelse och tidigare

forskningsantagande (jfr. Holloway & Wheeler, 2010). Enligt Granheim och Lundman,

(2004) finns det risk för bristande följdriktlighet under datainsamlingen när materialet är stort.

Ett sätt att styrka trovärdigheten i kategorierna är att använda citat från texten.

En begränsning i arbetet som författarna reflekterat över var att analysmaterialet varit

omfattande i kombination med brist på erfarenhet i analysarbete, därför kan det inte uteslutas

att innehållet i kategorierna kan förbättras av erfarna författare. Citat har används för att

styrka kategoriernas innehåll. En styrka är att författarna har liten erfarenhet av människor

som drabbats av stroke vilket underlättar för att inte förförståelsen ska styra under studiens

gång, dock har författarna reflekterat över förförståelsn för människor som lever med

sjukdomar och därmed försökt hålla en objektivitet till materialet. Resultatet visade likheter

mellan kvinnorna samt skillnader, resultatets huvudsakliga delar har styrkts av andra studier.
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Slutsatser

Bearbetning och återhämtning efter sjukdom beror på flera faktorer bland annat på den sjukes

förmåga att hantera svårigheter i livet, dennes känsla av sammanhang, stöd från relationer

samt vilka konsekvenser sjukdomen förärat. Sjuksköterskor har en viktig roll för människor

som drabbats av sjukdomar och deras anhöriga. Om omvårdnaden är optimal möjliggör det

för den drabbade att på bästa sätt bearbeta de förändringar och svårigheter som uppkommit.

Sjuksköterskan kan bidra till välbefinnande och minskat lidande genom att stärka patienters

och anhörigas känsla av sammanhang, det kan ske genom att ge information om patientens

sjukdomstillstånd, på ett lugnt och tydligt sätt som denne kan förstå. Att sjukvårdspersonal har

ett respektfull och empatiskt bemötande, vågar ta kontakt och möta det lidande som patienten

känner, visa sig intresserad av upplevelserna för att få denne att känna sig sedd och trygg.

Därmed kan det unika behov som patienten har tydliggöras och bidra till att den drabbade kan

känna välbefinnande och kan läka. Kontakt med patienten efter vårdtiden kan utgöra en viktig

aspekt för att stödja personer med stroke till att känna välbefinnande i sin vardag i

efterförloppet. Speciellt för människor som har insjuknat i yngre ålder, där sjukdomen kan

komma som en större chock och ge mer djupgående konsekvenser än för en äldre människa.

Utifrån denna studie är det möjligt att förstå vad det innebär att drabbas av en stroke i den

yngre medelåldern utifrån ett livsvärldsperspektiv samt vilka behov dessa kvinnor har för att

uppleva hälsa trots sin sjukdom.

Författarnas anser att det hade varit intressant att använda samma metod där stroke drabbade

män, anhöriga samt andra personer med allvarliga sjukdomar studeras utifrån ett

livsvärldsperspektiv. De drabbades berättelser behöver göras hörda för att omvårdnaden ska

var mera tillfredsställd och möta deras behov utifrån deras förutsättningar samtidigt som

själva berättandet hjälper de drabbade att läka.
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