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Abstrakt 
Varje år drabbas ett stort antal personer av stroke där hälften av alla som drabbas avlider eller får 
svåra funktionsnedsättningar. Hur stor funktionsnedsättningen blir beror på hur stort område i 
hjärnan som berörs av blödningen samt vilken del av hjärnan som drabbats. Konsekvenserna av 
dessa funktionsnedsättningar kan innebära stor förändring i personens liv och kan medföra en 
mängd olika förluster. Detta leder därmed till stor omställning för personen vilket innebär att 
denna kan behöva gå igenom en transitionsprocess. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
upplevelser av transition hos personer som drabbats av stroke. Data analyserades induktivt 
utifrån tre självbiografiska verk. I resultatet framkom sex huvudkategorier: När livet plötsligt 
förändras, Att bli beroende av andra människor, Att acceptera den nya situationen, Att känna 
gemenskap ger återhämtning, Vägen tillbaka till självständigheten samt När det gamla livet 
avslutas och det nya livet påbörjas. Resultatet visade att personerna hade olika förutsättningar 
för att ta sig igenom transitionsprocessen. Socialt stöd visade sig ha stor betydelse för acceptans 
av situationén, samt för att ta sig igenom processen. Resultatet påvisade även patienters behov av 
information gällande sin sjukdom och dess bakomliggande orsaker för att hantera situationen. 
Genom att använda sig av empowerment och self-efficacy kan sjuksköterskan stödje personen 
genom transitionsprocessen. 

Keywords: Stroke, transition, upplevelser, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, narrativer  
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Denna litteraturstudie fokuserar på hur transition kan förstås i samband med stroke vilket är en 

av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar i världen. Sjukdomen kan uppstå i vilken 

ålder som helst, men det är vanligast att den äldre befolkningen drabbas framför den yngre. 

Stroke påverkar det cerebrala blodflödet i en viss del av hjärnan vilket orsakas av antingen en 

hjärninfarkt eller hjärnblödning. Hjärninfarkt orsakas vanligen av tromboser eller av 

ateroskleros, medan hjärnblödning beror på att artärer brister vilket ofta resulterar i blödningar 

mellan hjärnhinnorna, till exempel subarachnoidalblödning. Detta kan leda till en neurologisk 

försämring hos personen, men beroende på vilken del av hjärnan som drabbas uppstår olika 

symtom. Några av de vanligaste symtomen som beskrivs besvära och påverka personer som 

drabbats av stroke är talsvårigheter, funktionsnedsättning i arm- och ben och nedsatt känsel i 

ansiktet. (Tan & Christensen, 2012). 

 

Att drabbas av stroke kan påverka livet hos personen i en mängd olika aspekter. Kognitiva 

förändringar som ofta uppkommer i samband med stroke kan innebära 

kommunikationssvårigheter som medför svårigheter att inte kunna uttrycka sig eller förstå talat 

språk. Att drabbas av kommunikationssvårigheter även kallat afasi kan ge stor inverkan på 

personens livskvalitet både på det sociala och det personliga planet. Att inte längre kunna 

interagera med omvärlden på samma sätt som förut har oftast en direkt inverkan på personens 

självkänsla (Moeller & Carpenter, 2013). De svårigheter som personen drabbas av kan medföra 

frustrationer och andra känslomässiga reaktioner. Andra konsekvenser inom denna aspekt kan 

vara minnesförlust och nedsatt förmåga att koncentrera sig, vilket leder till förvirring kring deras 

situation. Fysiska förändringar som till exempel förlamning i olika kroppsdelar kan medföra att 

personen inte längre kan utföra aktiviteter som denna kunde göra innan. Detta kan medföra att 

deras upplevelse av att vara en oberoende och självständig individ försvinner. Aktiviteter som 

tidigare varit enkla kan i detta läge istället innebära en stor utmaning för personen, vilket kan 

påverka personens välbefinnande och orsaka att personen genomgår en identitetsförvirring när de 

inte längre vet vem de är (Moeller & Carpenter, 2013). Denna aktivitetsbegränsning kan leda till 

att den drabbade upplever förlust av sina rollidentiteter, som till exempel förälder, yrkesutövare 

och partner. Förlust av dessa funktioner innebär även en försämring av livskvaliteten och ökar 

risken för att drabbas av post stroke depression som är en av de vanligaste psykiska 

funktionsnedsättningar orsakade av stroke (Korpershoek, van der Bijl & Hafsteinsdottir, 2011).  
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När en person överlevt en sådan händelse som stroke medför, behöver de hitta nya sätt att ta sig 

tillbaka till sitt liv. Detta innebär att nya värderingar och perspektiv behöver skapas genom en 

transitionsprocess. Det första steget i transitionsprocessen är krisen händelsen medför, det andra 

steget är förändringen händelsen kräver som sedan leder till förvandlingen som är det sista steget 

(Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). Begreppet transition härstammar från det 

latinska språket och betyder övergång, passage från ett stadium till ett annat. En annan tolkning 

av begreppet är att det förutom det ovanstående även innebär en inre omorientering av sitt jag. 

Denna övergång som resulterar till en inre omorientering hos personer kan förklaras som en 

förändringsprocess av olika livsutvecklingsstadier som dessa personer går igenom för att kunna 

införliva ändring i deras liv. Transition uppstår om en persons verklighet störs eller ändras på 

något sätt som medför ett behov av en ny verklighet och ett nytt sätt att leva. En person som 

genomgått stroke är i behov av att hitta strategier att bygga upp dem själva igen. De söker nya 

roller i livet och identifierar nya sätt att hantera och förena dessa med de begränsningar som 

stroken medfört (jmf. Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). Förändringar som ger denna 

övergång kan vara både negativa livshändelser såsom sjukdom och ohälsa, rollförluster, åldrande 

och död till positiva övergångar såsom graviditet, förlossning och föräldraskap (Meleis et al., 

2000). Transition i förhållande till hälsa och sjukdom innebär att individens definition av dem 

själv förändras när de går från ett tillstånd av hälsa och välbefinnande till ett tillstånd av sjukdom 

och ohälsa (Philbrick, 2012). Kralik et al. (2006) skriver i sin studie att denna transitions process 

är nödvändig för att kunna anpassa sig till förändringen som omständigheten kräver, men kan 

bara ske om personen accepterat sin nya omständighet samt är medveten om förändringen som 

krävs eller som redan har ägt rum.   

 

Genom att bli medveten om denna process kan sjuksköterskan bli ett adekvat stöd för patienten 

genom transitionsprocessen (Meleis et al., 2000). En metod är att använda sig av 

personcentrering, vilket innebär att sjuksköterskan använder sig av ett holistiskt förhållningssätt 

till patienterna. Att vårda holistiskt innebär att se hela människan i dess sammanhang. Det vill 

säga att tillgodose patienternas fysiska och psykosociala behov. Detta genom att bland annat 

arbeta med patientens livsåskådning och värderingar, informera och inkludera patienten i dennes 
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vård (McCormack & McCance, 2006). Det är viktigt att som sjuksköterska bli medveten om hur 

transition påverkar patienter som fått stroke, eftersom denna yrkeskategori arbetar nära dessa 

patienter och deras anhöriga.  

 

Sammanfattningsvis innebär det att personer som drabbas av stroke står inför en hel del olika 

förändringar i deras livssituation, vilket leder till att de måste genomgå en transitionsprocess. För 

att lättare kunna stödja dessa personer är det betydelsefullt att sjuksköterskor har kunskap om 

denna process och även hur de kan stödja dem. Syftet med denna studie var att beskriva 

upplevelser av transition hos personer som drabbats av stroke  

 

Metod 

Detta vetenskapliga arbete har genomförts som en litteraturstudie där en induktiv ansats har 

använts för att kunna beskriva upplevelser av transition utifrån ett inifrånperspektiv (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 6-7). Detta är en metod som används för att undersöka personers egna 

erfarenheter, känslor och uppfattningar om dem själva. Utifrån detta har vi sedan analyserat och 

reflekterat över vilken betydelse transition har för personer med stroke för att vi ska kunna skapa 

oss en förståelse för hur detta kan manifesteras i relation till transitionsprocessen. I 

självbiografiska berättelser kan man ta del av och erfara hur personer i olika händelseförlopp 

upplever sitt liv. Personers upplevelser av ett särskilt fenomen kan många gånger vara 

svåröverskådlig och väldigt nyanserad. Genom att få ta del av personers livsberättelser går det 

även på ett lättare sätt att ta del av deras livsvärld (Dahlborg Lyckhage, 2012, s. 162-163). I 

denna litteraturstudie har självbiografiska verk analyserats för att vi ska kunna sammanställa 

kunskap kring begreppet transition och dess betydelse för personer som drabbats av stroke. 

 

Litteratursökning och urval 

Självbiografiska verk har letas upp genom sökmotorn libris som har en sammanställd katalog på 

material som finns på svenska bibliotek, som till exempel böcker och tidskrifter. Sökningen 

begränsades till Luleå Tekniska Universitetsbibliotek där sökordet stroke användes vilket gav 

194 träffar. Sökningen avgränsades sedan till böcker som gav 166 träffar och slutligen valdes 
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även biografi med genealogi som gav nio träffar. En ytterligare sökning gjordes även på 

nätbokhandeln adlibris, där sökordet stroke gav 1917 träffar, som vid avgränsning till böcker gav 

1695 träffar. Vid ytterligare begränsning till biografier och memoarer gav detta 77 träffar, den 

sista avgränsningen som gjordes var till allmänna biografier som gav 55 träffar. 

Inklusionskriterier var både män och kvinnor som drabbats av stroke och där de i 

självbiografiska verk berättat om sina erfarenheter. Exklusionskriterier var böcker som handlade 

om flera personers perspektiv, detta för att få en mer innehållsrik berättelse från en persons 

upplevelse och böcker med smalt innehåll var inte heller av intresse på grund av risk för ett 

begränsat innehåll. 

 

Utifrån libris sökresultat på 9 träffar valdes en bok ut och två böcker valdes ut av de 55 träffar på 

adlibris. Vid urvalet av självbiografiska verk lästes titlar och innehåll översiktligt igenom för att 

kunna besluta om bokens innehåll motsvarade studiens syfte. De böcker som valdes ut var Mitt 

andra liv - en berättelse om att drabbas av stroke av Ingrid Trollsten, My stroke of insight av Jill 

Bolte Taylor och After the stroke: My journey back to life av Mark McEwen. 

 

Kontext 

Mitt andra liv - en berättelse om att drabbas av stroke handlar om Ingrid Trollsten som vid 39 

års ålder drabbades av två proppar i hjärnan. Hon låg medvetslös i fem dagar innan hon fick 

vård. Innan hon insjuknade hade hon ett eget företag där hon jobbade som försäkringsmäklare. 

Rehabiliteringen tog lång tid och ledde bara till små framsteg. Ingrid blev rullstolsburen och 

återfick aldrig talförmågan, hon talar istället genom ett hjälpmedel. Det tog henne åtta år att 

acceptera sin nya livssituation. 

  

My stroke of insight handlar om Jill Bolte Taylor som vid 37 års ålder drabbades av en blödning i 

hjärnan. Hon fick vård samma dag som hon drabbades av stroke. När hon fick stroken arbetade 

hon som hjärnforskare och lärare. Hon återfick de kroppsliga funktionerna efter åtta år av 

rehabilitering. Trots detta kunde hon inte återgå till sitt arbete som hjärnforskare, men 

accepterade sin situation snabbt och var tillfredsställd med sin nya livssituation. 
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After the stroke - My journey back to life handlar om Mark McEwen som drabbades av en massiv 

stroke vid 51 års ålder. Mark blev feldiagnostiserad med influensan, två dagar senare kollapsar 

han. När stroken drabbade Mark var han en stor tv-profil för tv kanalen CBS. Det tog Mark en 

månad att acceptera sin nya livssituation och han blev nästintill helt återställd två år efter stroken. 

Mark hade en bra sjukförsäkring och kunde därför rehabiliteras flera timmar om dagen, alla 

dagar i veckan.  

  

Analys 

Till denna kvalitativa studie har en induktiv innehållsanalys använts. Elo & Kyngäs (2008) 

beskriver denna metod som ett systematisk och objektivt tillvägagångssätt för att beskriva det 

särskilda fenomenet som forskaren vill undersöka och för att skapa en ökad förståelse för detta. 

Denna metod möjliggör att utifrån data skapa tillförlitliga slutsatser från dess innehåll för att 

kunna utforma nya kunskaper och insikter, samt presentera praktisk och användbar information. 

  

I denna litteraturstudie har tre böcker som svarade mot syftet valts ut för analys och lästs igenom 

i sin helhet. Där vi har tittat på sambandet mellan stroke och transition för att se hur transitionen 

yttrat sig för dessa personer, samt olika faktorer som påverkat personens övergång till att möta 

det nya livet. Därefter lästes böckerna igen och 242 textenheter extraherades och kodades. 

Böckerna namngavs med 1, 2 och 3, samt textenheter numrerades som till exempel 1:23 för att 

underlätta att hitta tillbaka till grundkällan. De textenheter som valts ut har beskrivit de olika 

faserna i transitionsprocessen som vi definierat som krisen, förändringen och förvandlingen och 

har innehållit enstaka meningar eller ett flertal meningar. Dessa textenheter har sedan översatts 

vid engelska textenheter och sedan kondenserats. Kondensering innebär att överflödiga ord har 

tagits bort ur textenheterna utan att förlora det centrala i innehållet. I nästa steg har datan 

analyserats induktivt, där datan kategoriserats vilket innebär att textenheter har parats ihop med 

liknande innehåll. Varje kategori har tilldelats en rubrik som sammanfattar textenheternas 

innehåll. I denna litteraturstudie har kategoriseringen gjorts i fyra steg. I första 

kategoriseringssteget blev det 36 kategorier, i andra steget blev det 13 kategorier, i tredje steget 
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blev det sju kategorier och i fjärde steget avslutades det med sex huvudkategorier (Elo & 

Kyngäs, 2008). 

  

Resultat 
Analysen resulterade i sex huvudkategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras nedan i brödtext för 

varje huvudkategori och styrks med citat från personernas självbiografier. 

  

Tabell 1 Redovisning av huvudkategorier 

Huvudkategorier 

När livet plötsligt förändras 

Att bli beroende av andra människor 

Att acceptera den nya situationen 

Att känna gemenskap ger återhämtning 

Vägen tillbaka till självständigheten 

När det gamla livet avslutas och det nya livet påbörjas  

  

När livet plötsligt förändras 

Att drabbas av stroke innebar att insjukna snabbt och plötsligt, vilket medförde att livet ändrades 

i en handvändning. Det var enligt McEwan (2009) som att något kom in i hans liv och drog 

honom bort från de människor han älskar, från de planer han hade och allt raserades runt 

omkring honom. Det första McEwan (2009), Taylor (2009) och Trollsten (2010) upptäckte efter 

att de drabbats av stroke var att de förlorade viktiga kroppsliga funktioner såsom talförmågan 

och motoriska funktioner. Den plötsliga förlusten av talet och den motoriska funktionen beskrevs 

i litteraturen som chockartad och påtaglig. Det beskrevs som att känna sig som fångar i sina 

kroppar. Att inte längre kunna gå blev en stor omställning och förlust och att leva ett liv i rullstol 

upplevdes hårt och smärtsamt. Den nya kroppen upplevdes till en början som utmanande då alla 

de grundläggande och välbekanta rörelserna krävde en stor prestation och koncentration för att 

överhuvudtaget kunna utföras. 
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I had always been the guy who could do whatever he wanted to do. I could be funny. I 

could be smart. I could be athletic. I could be fast or slow. But now I could only move at 

one speed - really slow (McEwen, 2009, s. 92). 

  

McEwan (2009), Taylor (2009) och Trollsten (2010) beskrev hur de försökte tala men fick 

endast fram osammanhängande ord och meningar. De beskrev insikter av hur betydelsefullt 

språket var när de inte längre kunde göra sig förstådda. För att bli förstådda behövde de lära sig 

att inte tala när de ville och anpassa sina samtal. De beskrev vidare upplevelsen av att inte kunna 

uttrycka sina känslor som en omtumlande upplevelse. Detta medförde en stor omställning och ett 

stort handikapp. Den nya livssituationen medförde att de inte längre kunde utöva sina intressen 

och förlusten av tal och motorik innebar även att de inte kunde fortsätta sina arbeten. (McEwen, 

2009, Taylor, 2009 & Trollsten, 2010). Trollsten (2010) tvingades byta bostad samt ge upp 

företaget hon byggt upp från grunden och hon upplevde det som att förlora allt. 

  

Jag ligger och funderar över kunderna och vart de har tagit vägen. Det känns nog så här 

att mista sitt barn, tänker jag. Tomheten är oändlig. Kontoret var mitt allt (Trollsten, 2009, 

s.27) 

  

Deras begränsningar medförde att de förlorade delar av personligheten vilket resulterade i att de 

inte längre kände sig som samma personer (McEwen, 2009, Taylor, 2009 & Trollsten, 2010). 

  

I understood that Dr. Jill Bolte Taylor died that morning, and yet, with that said, who was 

left? (Taylor, 2009, s. 67) 

  

Från att ha varit fullt frisk till att känna att kroppen sviker gav dem frågor om vad framtiden 

skulle innebära. De undrade om de överhuvudtaget skulle kunna gå och tala igen och detta gav 
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dem känslor av sorg samt att vara besegrade. De frågade sig om de skulle komma tillbaka till den 

person som de en gång var (McEwen, 2009, Taylor, 2009 & Trollsten, 2010). Att bli 

rullstolsburen för resten av livet var för Trollsten (2010) ett meningslöst liv.   

  

Att bli beroende av andra människor  

Trollsten (2010) och McEwen (2009) upplevde det svårt att acceptera att vara beroende av andra 

människor för de mest enkla sakerna som en klåda, låna talböcker eller bara att plocka upp saker 

som de tappat på golvet. Att inte ens kunna utföra enkla sysslor själv medförde känslor som 

skamsenhet, frustration och gav dem en känsla av att vara besegrade. 

  

It was the most agonizing, frustrating, devastating, defeated feeling, to be so unable to help 

myself deal with such a small thing as a simple itch (McEwen, 2009, s.60). 

  

McEwen (2009) och Trollsten (2010) talar om hur tröttsamt och påfrestande det var att vara 

beroende av andra människor för att kunna ta sig fram i rullstolen och hur extremt pinsamt de 

upplevde situationerna i offentliga miljöer. “Det känns inte bra att dricka och hosta offentligt. Jag 

tycker det är tillräckligt pinsamt att ha haklapp och känna en hand torka mig runt munnen.” 

(Trollsten, 2010, s.64). Från att tidigare varit en självständig individ som varit fullt kapabel att ta 

hand om sig själv till att nu behöva assistans för att klä sig och utföra toalettbesök, var något som 

sänkte självkänslan. 

  

Det är jobbigt att inte klara sig själv i min ålder, men att bli gammal och inte klara sig 

själv, det är nog dubbelt värre (Trollsten, 2010, s. 169). 

  

Det är ett förtroende att lämna ut sitt hem och sin kropp till en annan människa; jag kan 

inte ge det till vem som helst (Trollsten, 2010, s. 132). 
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Från att tidigare fattat egna beslut, betalat räkningar på egen hand och utfört ärenden 

självständigt till att nu behöva vänta på någon annan för att kunna utföra dessa var också något 

som upplevdes som en omställning.  De kände sig uppgivna, och som bördor för människorna i 

deras omgivning (McEwen, 2009, Trollsten, 2010). Trollsten (2010) kände sig även utlämnad 

när hon var ensam på natten 

  

Om jag skulle behöva hjälp på natten efter att mina assistenter gått hem, hur ska jag göra 

då? Utan larm kan jag inte göra någonting om jag ligger i sängen. Tänk om det skulle 

börja brinna (Trollsten, 2010, s. 109). 

  

Att acceptera den nya situationen 

Att sitta i rullstol upplevdes som kränkande och förudmjukande, vilket även var svårt att hantera 

för dem alla (McEwen, 2009; Trollsten, 2010). Trollsten (2010) hade ambivalenta känslor över 

att vara rullstolsbunden. Dels hat över det faktum att vara beroende av rullstol, men samtidigt 

insikt om en större självständighet. Rullstolen ledde till begränsningar eftersom det påverkade 

framkomligheten i offentliga miljöer.   

  

Till en början hade McEwen (2009) och Trollsten (2010) svårigheter med att acceptera den nya 

situationen eftersom att det var en tuff justering med att komma tillrätta med att de hade drabbats 

av stroke. Den första tiden efter stroken var tankarna dystra och de upplevde att deras huvuden 

tillhörde någon annan. De övertygade sig själva att upplevelserna stroken gav dem var tillfälliga 

och att allt skulle återgå till det normala. 

  

 [...] tänker att det som drabbat mig är väl som en förkylning som snart ska gå över. Jag 

kommer att bli frisk och allt kommer att bli som vanligt igen, ja, nästan i alla fall 

(Trollsten, 2010, s.88). 
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A part of me thought that this was happening to someone else. Another part of me 

convinced myself I was merely tired, and that my strenght would return to my right side 

after I got some rest. It didnt seem real to me, becauce my new reality was so far removed 

from my accustomed reality that i couldent reconcile one with the other (McEwen, 2009, s 

67). 

 

Trollsten (2010) fann glädje i nya saker igen men återfann aldrig helt känslan av meningsfullhet 

på grund av hennes kroppsliga förluster. Taylor (2009) McEwen (2009) accepterade sin situation 

relativt snabbt trots att de inte var bekväm med den nya omställningen. De insåg för att uppnå en 

resultatrik återhämtning var det viktigt att fokusera framåt.  

  

It’s all tied together, the life I lived before my stroke and the life I’m living now, and I 

believe this is an important point. It reminds people that the lives they live before strokes 

will come back to them in time… (McEwen, 2009, s 3). 

  

Att känna gemenskap ger återhämtning 

McEwen (2009) och Taylor (2010) uppger båda hur viktigt det var för dem att ha människor i sin 

närhet som gav dem hopp och positiv energi under deras återhämtning. För att kunna fokusera 

och hålla motivationen uppe under återhämtningen behövde de människor i sin närhet som 

visade glädje över deras framgångar oavsett storlek. 

  

When she was with me Denise gave off nothing but positive, hopeful energy. Everything 

was going to be okay she kept saying. This was just a bump in the road. There were no 

negative outcomes, only positive. (McEwen, 2009, s 67) 

  

Taylor (2009) kände ett behov av att människor i henne närhet älskade henne för den hon höll på 

att bli och inte för den hon en gång tidigare varit. McEwen (2009) kände sig välsignad över att 

vara omgiven av en sådan omtänksam och stöttande familj. Stödet från familjen blev väldigt 
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betydelsefullt för tillfrisknandet och återhämtningen. Trollsten (2010) hade inte samma sociala 

stöd, och kände sig ensam. Hon fann däremot gemenskap med andra sjuka och handikappade 

personer under hennes återhämtning, vilket hon uppskattade när hennes sociala stöd från vänner 

och familj var minimalt. 

  

Vägen tillbaka till självständigheten 

I deras väg mot återhämtning behövdes drömmar och mål att sträva efter, vilket var en viktig del 

mot tillfrisknandet. Fokuset lades på det som kunde hjälpa dem framåt och inte på det som inte 

längre kunde utföras. Deras gemensamma mål var att klara av vardagen utan hjälp av andra 

människor (McEwen, 2009, Taylor, 2009 & Trollsten 2010). Deras första hinder att överkomma 

var att träna upp allting på nytt. Både Taylor (2009) och McEwen (2009) jämför denna 

upplevelse som att bli barn på nytt och behöva lära om allt från grunden. Från att först kämpa för 

att överleva till att kämpa för att kunna leva normalt var något som alla fick erfara. Det handlade 

om att lyckas hålla hoppet uppe och motivationen igång trots att uppgifter som förut upplevdes 

som enkla nu istället var mycket svåra och energikrävande att utföra (McEwen, 2009, Taylor, 

2009 & Trollsten, 2010). 

  

Every gesture, every moment, every response was suddenly very very difficult, and some of 

the most basic and familiar movements and abilities seemed impossible (McEwen, 2009, s 

92) 

 

 Den dagliga träningen upplevdes som påfrestande för både kropp och själ men de var samtidigt 

medvetna om att det var den som medförde framstegen. När det skedde positiva saker med 

kroppen drev detta dem framåt och innebar ett steg närmare självständigheten. Vissa dagar kände 

de framgång medan andra dagar kändes som en besvikelse (McEwen, 2009, Taylor, 2009 & 

Trollsten, 2010). 
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I can still remember the first time I went to the bathroom on my own, man what simple 

pleasure… I felt like a free man, and then I was able to graduate from the bedpan to the 

bathroom - first with the help of a wheelchair, and soon after that with a walker (McEwen, 

2009, s. 127). 

  

McEwen (2009) och Taylor (2009) började känna entusiasm och återfå glöden till tidigare 

intressen. Alla funktioner de lyckades återfå gav glädje och medförde att de kände igen sig 

själva, när gamla vanor och aktiviteter kunde återupptas. I några delar av Trollstens (2010) 

återhämtning blev framstegen nog stora för att hon skulle känna tillfredställelse med sin nya 

tillvaro, som att kunna äta vanlig mat igen och sköta ekonomin på egen hand. Med hjälp av 

servicehunden och den elstyrda rullstolen kunde en del av hennes självständighet återfås. 

  

När det gamla livet avslutas och det nya påbörjas 

McEwen, (2009), Taylor, (2009) och Trollsten, (2010) beskrev att livet förändrades efter att 

drabbats av stroke. De insåg hur skört livet var och innebar att de blev mer ödmjuka personer. 

Traumat medförde även förändringar i deras sätt att tänka och synen på världen 

  

That’s how it happens for me. Every relationship I had was suddenly more resonant, more 

meaningful. Every sweet moment was now bittersweet as well. More than that everything I 

knew, everything I was, everything I believed was now open to reinterpretation (McEwen, 

2009, s.11). 

 

Taylor (2009) och McEwen (2009) ansåg att livet var för kort för att vara upptagen med det 

förflutna och att de måste få sörja sitt gamla liv för att kunna omfamna det nya. McEwen (2009) 

började se varje dag som en dyrbar gåva och spenderade mer tid med sin familj till skillnad från 

vad han hade gjort innan. Taylor (2009) insåg och accepterade det faktum att hon inte skulle 

återfå tillräckligt med intelligens för att kunna fortsätta sin karriär som forskare och lärare. För 

henne var det viktigast att känna glädje i livet igen, kunde hon göra det var det inte viktigt hur 
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många funktioner som kunde återfås. Hon upplevde att hon kunde möta framtiden vad den än 

gav henne, och tog lärdom av det hon hade fått överkomma under resans gång. Med insikt om 

den person Taylor varit innan stroken, kände hon en lättnad över att denna person inte längre 

fanns eftersom denna inte värderade livet på samma sätt. Trollsten (2010) accepterade aldrig fullt 

ut att hon i resten av sitt liv skulle vara rullstolsburen och utan talförmåga. Men insåg att hon 

behövde lämna det förflutna bakom sig för att kunna skapa ett nytt liv ovanpå det gamla livet. 

  

När man drabbas av en sjukdom är det som om 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). 

  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av transition hos personer som 

drabbats av stroke. Analysen resulterade i sex kategorier, När livet plötslig förändras, Att bli 

beroende av andra människor, Att acceptera den nya situationen, Att känna gemenskap ger 

återhämtning, Vägen tillbaka till självständigheten och När det gamla livet avslutas och det nya 

livet påbörjas. 

 

Resultatet visade att personer som drabbats av stroke upplevde ett flertal förluster, som förlust 

över kroppsliga förmågor. Frank (1995, s. 31) definierar hur en frisk –och sjuk kropp skiljer sig i 

en människas känsla av kontroll. I en frisk kropp är en människa inte medveten om dess 

begränsningar och förmågor som en sjuk kropp är. Den sjuka kroppen upplever förluster och 

kräver att personen lär sig att leva med minskad kontroll över sin kroppsliga förmåga. Vi fann 

även i resultatet förlust av roller som personerna identifierade sig med. Dessa rollförluster som 

personerna upplevde innebar att de tappade delar av sina jag, vilket skapade ovisshet över vilka 

de var och medförde upplevelser av identitetsförlust. Detta kan jämföras med identitetsförlust 

som Casey, Murphy, Cooney och O’ Shea (2008) tar upp i sin studie där de beskriver hur förlust 

av roller kan leda till detta. En persons identitetsuppfattning är sammankopplad med de roller 

som person givit eller intagit själv under livets gång. Roller innefattar exempelvis att vara 
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make/maka, förälder eller yrkesutövare (Bridges, 2004, s. 12). Om en person tappar en eller ett 

flertal av dessa roller kan personen uppleva känslor av identitetsförlust och därmed hamna i en 

identitetskris (Dickson, Knussen & Paulers, 2008) Resultatet i denna litteraturstudie visar även 

kopplingen mellan stroke och dess inverkan på en mängd olika delar och förmågor i en persons 

liv som i sin tur påverkar personens syn på sig själv. Kroppens förmåga och kapacitet utgör en 

stor del för en persons självuppfattning och självidentitet (Pallesen, 2014). Studier visar att 

kroppsliga förändringar som medför att en person blir oförmögen att leva sitt liv som förut och 

inte längre kan utföra tidigare aktiviteter och sysslor har en stor påverkan på en persons identitets 

uppfattning (Guise, McKinlay & Widdicombe, 2010; Casey, et al. 2008).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar även att personernas upplevelser av att vara beroende av 

andra människor hade stor inverkan på självständigheten. Deras nya förutsättningar innebar 

förlust av autonomi och kontroll när de blev beroende av andra människor för att klara av 

vardagen. En persons självständighet är enligt Greenwood, Mackenzie, Cloud och Wilson (2010)  

tydligt kopplad till personens förmåga att ha kontroll över sitt liv. Detta innebär att ha förmåga 

att besluta över det egna livet, kunna genomföra framtida planer och mål samt kunna göra vad 

man vill utan inblandning från andra. De fann även i sin studie att förlust av autonomi och 

kontroll inverkar på självständigheten och självkänslan hos personer som drabbats av stroke. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att när något oförutsägbart inträffar som tvingar personen 

att omdefiniera sig själv leder detta till förlust av kontroll och det påverkar personens identitet. 

Det medför även en drastisk förändring av personers förutsatta livskurs. Enligt Dickson, Knussen 

och Paulers (2008) kan detta leda till att personen går in i en livskris. Att förlora kontrollen över 

en eller flera aspekter i ens liv är en vanlig företeelse som leder till att man går in i en 

transitionsprocess (Bridges, 2004, s.116). Genom att använda sig av omvårdnadsinterventioner 

som Self-Efficacy och Empowerment kan sjuksköterskor stödja, undervisa och motivera 

patienterna att återta kontrollen över sina liv och förbättra deras framtidsperspektiv 

(Korpershoek, Van der Bijl & Hafsteinsdottir, 2011). Vidare beskrivs betydelsen av att 

sjuksköterskor uppmärksammar den fysiska återhämtningen efter stroke, men också den 

psykologiska och sociala återhämtningen som är betydelsefull för att vårda patienten holistiskt. 

De talar även om att sjuksköterskor i deras arbete har ansvar över att förbättra patienternas 
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hälsorelaterade livskvalitet.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer kan ha olika förmåga att hantera sin situation 

efter att drabbas av en stroke. Self-efficacy är ett begrepp som handlar om tilltro till den egna 

förmågan och har en betydelsefull inverkan på patientens egna förmåga att själv hantera sina 

symptom. Om personen har hög self efficacy ökar chansen att nå önskat mål jämfört med om 

man har låg tilltro till den egna förmågan. Self-efficacy handlar om styrkan till att hantera sin 

sjukdom och dess behandling, de men högre tilltro till den egna förmågan är bättre anpassade till 

situationen och har därmed en högre livkvalitet. Denna metod är användbar till att motivera den 

fysiska rehabiliteringen eftersom att den har en effektiv inverkan på motivation, uthållighet och 

har en stor inverkan på tankeprocessen hos en människa. Self-Efficacy fungerar som en 

terapeutisk intervention där man ökar patientens tilltro till sig själv genom att tillsammans med 

patienten diskuterar och kommer fram till mål som är uppnåerliga. Ständig uppmuntran och 

positiv feedback för patientens ansträngning, prestation och framgång är bästa sättet att ha 

inverkan på en människas self-efficacy (Zhang, Wai-chi-Chan, You, Wen, Peng, Liu, Zheng, 

2014). Sjuksköterskan kan även använda sig av empowerment för att stärka patientens egna 

resurser att möjliggöra att de får kontroll över sina liv, hjälpa dem att tillgodose sina behov och 

att lösa problem på egen hand (Nygårdh, Malm, Wikby, Ahlström, 2011). Genom att motivera 

patienten att förändra sina beteenden förser sjuksköterskan dem med verktyg som behövs för att 

själva kunna uppnå den nödvändiga livsförändring som krävs. På detta sätt kan man stödja dem 

att själva bli medvetna om vad som behöver förändras, och på egen hand ta steget att gå igenom 

förändringen  

 

Resultatet visar att förlust av självständighet och självkänsla kan leda till att personen måste 

genomgå en förändring, när det inte längre var möjligt att leva likadant som tidigare. Detta var 

till en början svårt för personerna att acceptera. När en persons verklighet störs som leder till en 

omställning som avser anpassning till nya förutsättningar kan detta ge ambivalenta känslor för 

personen. Dels att inte vilja göra en förändring eftersom de vill vara samma person som tidigare 

och leva det liv de alltid haft, samt att vilja göra en förändring för att kunna klara av vad den nya 

omständigheten kräver (Bridges, 2004, s. 82-83). För att kunna hantera den nya situationen 
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måste personen genomgå transition för att kunna anpassa sig till förändringen som 

omständigheten kräver. En anpassning till nya förutsättningar där nya värderingar och perspektiv 

skapas. Hur lång tid denna fas pågår varierar mellan individer och påverkas av en människas 

yttre och inre omständigheter (Bridges, 2004, s. 22-23). Varje transitionsprocess påverkas av 

omständigheterna som händelsen medför samt hur personen ser på sin situation. Detta i sin tur 

påverkar hur personen tar sig an händelsen (Ellis, 2010). För att personen ska kunna gå in i en 

transition behöver personen kommit till insikt över vad som behöver göras för att kunna göra en 

förändring samt accepterat situationen. Kommer inte personen till insikt eller accepterar deras 

nya jag och förutsättningar leder det till att deras transition inte tar vid (Von Vogelsang, 

Wengström, Svensson & Forsberg, 2013).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att McEwen och Taylor som hade ett stort socialt stöd 

kunde lättare genomgå sin transition än Trollsten som hade ett minimalt stöd. Hurdle (2001) 

belyser betydelsen av socialt stöd och dess inverkan på personers förmåga att hantera och 

acceptera förändring. Hon beskriver vidare att socialt stöd inverkar på hur patienter hanterar och 

återhämtar sig från sina sjukdomar. Dessutom kan detta underlätta acceptansen och anpassning 

till kroniska sjukdomar, samt förbättra återhämtningen från allvarliga sjukdomar såsom stroke. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar också att socialt stöd påverkade personernas 

återhämtning. De personer som hade ett stort socialt stöd kunde lättare hantera situationen samt 

hade lättare att möta motgångarna stroken medförde. McEwen och Taylor accepterade deras 

situation relativt snabbt, vilket kan bero på att de båda hade stort socialt stöd av både vänner och 

familj. Till skillnad från Trollsten som inte fick de stöd hon behövde. Im (2010, s. 422) beskriver 

betydelsen av undervisning av transitionsprocessen och personens situation för att lättare 

möjliggöra en djupare kunskap och förståelse. Detta kan sjuksköterskan även applicera till 

anhörigas behov av undervisning av den drabbade personens situation. Genom att tillgodose 

detta främjas därmed det sociala stödet hos personen som är i behov av en transition. I Tsouna-

Hadjis, Vemmos, Zakopoulos, Stamatelopoulos (2000) studie där de undersökte effekterna av 

socialt stöd på rehabiliteringsprocessen framkom det att bra socialt stöd under rehabilitering 

medförde en bättre återhämtningsprocess. Psykosocial status blev även den bättre. Därmed kan 

vi se att betydelsen av socialt stöd kan kopplas till transitionsprocessen.  
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Resultatet i denna studie visar att personer som upplever att de har ett meningsfullt liv trots 

sjukdom och funktionsnedsättningar, lättare kan ta sig igenom en transition. Detta visade sig 

genom McEwen som hade ett liv fyllt med kärlek från sin maka och sina barn, samt från Taylor 

som ansåg att hon hade en fantastisk historia att berätta om upplevelsen. Enligt Bridges (2004, s. 

84, 87, 94) påverkas resultatet av transitionsprocessen av en persons känsla av meningsfullhet. 

Bridges beskriver även att det finns ett visst mönster hur personer tar sig an 

förändringsprocesser. Personens erfarenheter och tidigare transitioner påverkar hur väl personen 

tar sig igenom den aktuella. En person har under sitt liv utvecklat strategier för att hantera avslut, 

det är dessa som personen använder sig av i transitionsprocessen (Bridges, 2004, s. 14).  

 

I resultatet framgår det att Taylor kom till acceptans gällande situationen relativt omgående till 

skillnad från exempelvis Trollsten. En orsak till detta kan bero på att Taylor i sitt arbete som 

hjärnforskare besitter mycket kunskap om hur hjärnan fungerar och även de sjukdomar som kan 

drabba hjärnan. Kunskap och information om sin situation gör det lättare att ta sig igenom 

transition samt att acceptera situationen (Von Vogelsang, Wengström, Svensson & Forsberg, 

2013). Enligt Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström (2011) behöver patienten kunskap och 

information om sjukdomen för att lättare kunna hantera denna. Detta minskar ångest och ökar 

känslan av trygghet.  

 

 I resultatet framkom det att personerna genomgick flera förändringar samtidigt.  De förlorade 

sin yrkesroll samtidigt som de förlorade sina kroppsfunktioner, vilket kan härledas till 

personerna genomfick flera transitioner samtidigt. Stroke drabbade personer har ett stort behov 

att genomgå transition eftersom att de oftast upplever övergångar i mer än ett område. Några av 

övergångarna som förekommer sker i ordningsföljd medan andra överlappar varandra och vissa 

pågår samtidigt (von Vogelsang, Wengström, Svensson & Forsberg, 2013). Förändringarna kan 

vara allt från att lära sig att göra om allt från grunden, till att behöva lära sig leva med ett 

bestående handikapp. Byta miljö för att anpassa sig efter den nya omständigheten samt vara 

beroende av andra människor för att sköta vardagen. När en händelse avslutar hela kapitel i 

människors liv blir det svårare att nå acceptans om dessa avslut har blivit påtvingade (Bridges, 

2004, s.23). När en person är i transition finner personen sig själv att hitta nya vägar att komma 
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tillbaka till gamla aktiviteter (Bridges, 2004, s. 7). 

 

Resultatet visade att när personerna slutligen lämnade det gamla livet bakom sig, kunde det 

lättare skapa ett nytt liv med nya förutsättningar. Detta innebar att de identifierade sitt nya jag 

och omvärderade sina liv. De skapade nya värderingar och omprioriterade sina liv efter stroken. 

Vidare hittade de tillbaka till delar av sitt jag men upplevde sig även sig som nya personer. 

Pallesen (2014) betonar vikten av att vårdpersonal bör stödja personer som försöker omdefiniera 

sig och hjälpa dem att hitta strategier för att uppnå detta. Detta är av stor betydelse för personens 

självuppfattning och deras känsla av att sammanföra sina jag. Hon anser därför att detta är en 

viktig komponent i rehabiliteringen hos personer som drabbats av stroke. För att kunna komma 

till den sista fasen i transitionprocessen krävs det att personen har gått igenom krisen och 

förändringen, som är de två första stegen i transitionen. Det är i den sista delen som 

förvandlingen sker och i den skapar personen nya värderingar, samt finner ett nytt sätt att leva 

(Bridges, 2004 s. 4-5). Enligt Pallesen (2014) innebär det ofta att det finns ett stort gap mellan 

det liv som personen strävar efter att få leva och hur verkligheten egentligen ser ut, det vill säga 

hur det egentligen är att leva med stroke. Detta beror på att personerna vill hitta tillbaka till de 

roller de hade innan stroken, vilket inte alltid är möjligt utifrån deras nya förutsättningar. Detta 

kunde vi finna i Trollstens transitionsprocess där hennes mål i återhämtningen var skilda från hur 

hennes liv blev i verkligheten. Det är därför av betydelse att personen har insikt i situationen för 

att undvika att fastna i förändringsprocessen (Bridges, 2004, s. 130). Detta kan kopplas till 

Trollstens transition, som tog åtta år att slutföra. Varje transitionprocess börjas med ett avslut. 

Man måste släppa taget om det gamla livet innan man kan ta tag i det nya (Bridges, 2004 s.11). 

Detta visade sig även i litteraturstudiens resultat att personerna lyckades slutföra sina 

transitionsprocesser.  Resultatet visade även att de hade olika förutsättningar vilket resulterade i 

att transitionprocessens avslut varierade i längd. Det är när personen anpassat sig till den nya 

verkligheten som man kan säga att transitionprocessen är avslutad (Ellis, 2010). 

 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativ design som är en användbar metod när det 

avses att studera upplevelser eller erfarenheter hos personer. För att studien ska uppnå 
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trovärdighet ska begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

reflekteras över.  

 

För att bredda resultatet i denna litteraturstudie var deltagarna av olika kön samt drabbats av 

olika varianter av stroke. Vid uttag av textenheter togs enbart textenheter ut som svarade 

gentemot syftet samt nyanserat innehåll separarades, detta för att inte förlora textenhetens 

mening. Dessutom har resultatet stärkts med ett flertal citat för att öka trovärdigheten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär trovärdighet att forskarna tillsammans beslutar om 

syfte för studien, urval och datainsamlingsmetod. Genom att använda sig av deltagare med olika 

kön och erfarenheter ökar man möjligheten att få ett mer varierat perspektiv på resultatet. För att 

uppnå trovärdighet är det av betydelse vid val av datainsamlingsmetod att välja den metod som 

är mest ändasmålsenlig gentemot studiens syfte. Vid uttag av textenheter bör dessa varken vara 

av för stor eller liten kontext, samt ej innehålla för nyanserad betydelse eftersom detta medför 

risk att innehållet splittras eller förlorar sin mening. Kategorierna som framställts bör 

överensstämma med datans innehåll. Genom att styrka resultatet med citat eller andra studier kan 

man öka trovärdigheten i studien. 

 

För att uppnå pålitlighet har förfarandet i denna litteraturstudie beskrivits grundligt. Pålitlighet i 

en studie kan påverkas av forskarnas förförståelse. Därför är det av betydelse att forskarna 

reflekterat över sin förståelse och hanterat sina tidigare erfarenheter kring området de syftar till 

att studera. Detta för att säkerställa att datan som ska analyseras inte tolkas utifrån deras 

förförståelse, utan analyseras utifrån dess innebörd. Arbetets analysprocess har granskats av både 

handledare och andra kurskamrater vilket stärker studiens pålitlighet. Tillvägagångssättet ska 

vara väl beskrivet, detta för att andra forskare ska kunna upprepa tillväggångssättet med likartat 

resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).  

 

För att uppnå bekräftelsebarhet har referensteknik hanterats enligt rödakorsets referensteknik 

(Röda Korsets Högskola, 2014). Tillvägagångssättet för litteraturstudien är välbeskriven och vår 

förförståelse är välbegrundad innan datainsamlingen påbörjades samt under analysprocessen. 
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Bekräftelsebarhet i en studie innefattar liknande delar som trovärdighet och pålitlighet tar upp. 

Det vill säga att läsarna ska kunna följa tillväggångssättet i studien samt att forskarens hanterat 

sin förförståelse gällande ämnet och att detta inte påverkat reslutatet. Texten ska inte heller 

tolkats eller tagits ur sitt sammanhang. Bekräftbarhet innebär även att forskarna bör använda sig 

av en referensteknik där det går att spåra källorna tillbaka till orginaltexten (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.303).  

 

En beskrivning av urval, deltagare dess sammanhang och kultur är tydligt beskrivet i denna 

litteraturstudie. Eftersom att studien är baserad på subjektiva upplevelser av att leva med stroke, 

kan därför resultatet skifta beroende på deltagare. Överförbarhet betyder att studiens resultat kan 

överföras till andra grupper eller liknande sammanhang. För att studien ska uppnå överförbarhet 

måste en beskrivning av urval, deltagare, dess sammanhang och kultur tydligt framgå. Detta för 

att läsaren ska kunna avgöra om resultatet går att applicera i andra sammanhang eller i liknande 

kontext (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 Slutsats 

I denna litterstudie identifierade vi behovet av omdefiniering av sitt liv och personlighet hos en 

person som drabbats av stroke. Detta är nödvändigt för att slutföra en transitionsprocess. 

Dessutom är det en förutsättning för att kunna anpassa sig till den nya livssituationen som stroke 

medför. I denna litteraturstudie har det påvisats att socialt stöd under transitionsprocessen har 

stor betydelse för hur personen tar sig igenom denna. I detta fann vi även vikten av undervisning 

av transitionsprocessen och den drabbades situation till de anhöriga för att kunna möjliggöra ett 

bra socialt stöd. Vilket vi även kunnat sammankoppla med andra studier. Litteraturstudiens 

resultat påvisade patienters behov av information gällande sin sjukdom och dess bakomliggande 

orsaker. Information och kunskap leder till ökad kontroll och visade sig underlätta 

transitionsprocessen. På detta sätt kan sjuksköterskan hjälpa genom att ge personer i en transition 

kunskap om sin sjukdom. Det är även viktigt att sjuksköterskan finns där som ett stöd för 

personerna genom att använda sig av empowerment eller self-efficacy. 
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