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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bland alla personer som insjuknar i stroke, är en femte del yngre än 65 år och 5 % 

är yngre än 55 år. Efter stroke krävs ofta stora rehabiliteringsinsatser. Enligt flera studier och 

rapporter om personer i yrkesverksam ålder som insjuknar i stroke kan mindre än hälften 

återvända till förvärvsarbete. Problemformulering: Yngre personer med stroke kan uppleva att 

deras behov inte är tillgodosedda gällande rehabilitering och återgång till arbete. Syfte: Att 

kartlägga vad som påverkar yngre strokepatienters återgång till arbete. Metod: En allmän 

litteraturstudie, där fem kvantitativa och sex kvalitativa studier granskas. Meleis Transition 

Teori används som omvårdnadsperspektiv. Resultat: Att enbart klara av P-ADL är inte 

avgörande för återgång till arbete. Sänkt koncentrationsförmåga och kronisk trötthet 

återkommer i samtliga studier. Sociala faktorer som påverkar återgång i arbete är stöd från 

arbetsplatsen, arbetskamraterna, familj och vänner. Känslan av att behöva gå i förtidspension 

påverkar livssituationen och återgång till arbete. Även utbildningsnivå och vilket yrke 

strokepatienten har, påverkar.  Slutsats: Unga strokepatienter behöver åldersanpassad 

rehabilitering och tydlig information. Vårdpersonal behöver tillgodose och erkänna att yngre 

strokepatienter kan ha andra behov. Kvinnor och män har dessutom helt olika krav på sin 

rehabilitering.  

 

Nyckelord: Stroke, rehabilitering, återgång till arbete, livs tillfredställelse, yngre.  
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SUMMARY 

Background: Among all people suffering from stroke, a fifth part is younger than 65 and 5% 

are younger than 55 years. After a stroke the rehabilitation efforts are often considerable. 

According to several studies and reports of people of working age suffering from stroke, show 

that less than half return to gainful employment. Aim: Young people with stroke may find 

that their needs are not met regarding the rehabilitation and return to work. Objective: To 

identify the factors that influence young stroke patients return to work. Methods: A literature 

review, in which five quantitative and six qualitative studies reviewed. Meleis‟ Transition 

Theory is used as a nursing perspective. Results: To manage P-ADL is not decisive for 

returning to work. Deteriorated concentration and chronic fatigue was found in all studies. 

Social factors that influence return to work are: assistance from the workplace, colleagues, 

family and friends. The feeling of having to take early retirement affects life and return to work. 

Also education and the profession of the stroke patient affect. Conclusion: Young stroke 

patients need age-appropriate rehabilitation and direct information. Health professionals need 

to meet and recognize that young stroke patients may have other needs. Women and men are 

also quite different requirements for their rehabilitation. 

 

Keywords: Stroke, rehabilitation, return to work, life satisfaction, younger.   
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1 INLEDNING 

Stroke är en av de största folksjukdomarna i västvärlden som inte bara begränsar individen i 

sina grundläggande dagliga aktiviteter utan också återgång till arbetet.  Författarna är 

intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar återgång till arbete i rehabiliteringen 

av yngre strokepatienter. Intresset för ämnet har väckts under observationer på 

verksamhetsförlagda utbildningar, i arbetet med strokepatienter och i privata kontakter. Vissa 

faktorer för en lyckad rehabilitering och återgång till arbete syns tydligt i kontakt med 

strokepatienter och deras omgivning, men en del faktorer kan ta längre tid att lyfta fram, 

observera och utvärdera.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Stroke  

Stroke är samlingsnamn för infarkt i hjärnan (ca 85 %) och hjärnblödningar (ca 15 %) (Riks -

Stroke, 2009). Årligen insjuknar ca 30 000 personer i Sverige i stroke, varav ca 20 000 är 

förstagångsinsjuknade (Socialstyrelsen, 2004). De flesta som insjuknar i stroke är äldre, i 

Sverige är medelåldern 75 år men en femte del av alla personer med stroke är yngre än 65 år 

och 5 % är yngre än 55 år (Riks-Stroke, 2009).   

 

Symtombilden i akutskedet beror på skadans omfattning och på vilken del av hjärnan som 

skadats. Vanliga symtom är halvsidig förlamning, halvsidig känselstörning, talsvårigheter (t ex 

afasi), varseblivnings- (perceptions-), störningar av omvärlden eller egna kroppen, 

sväljningssvårigheter, symtom från synen, förvirring och depression (Socialstyrelsen, 2004). 

Stroke utgör den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna och är den 

tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer (Riks-Stroke, 2009). Efter stroke har 

de flesta patienterna någon form av resttillstånd: depression, demens, epilepsi, smärttillstånd, 

spasticitet och kontrakturer (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Prognosen på längre sikt efter stroke innebär att en tredjedel har ett kvarstående 

funktionsbortfall som gör att de behöver hjälp av andra för att klara dagliga aktiviteter sex 

månader efter insjuknandet. Åttio till nittio procent av de yngre strokepatienterna rapporteras 

vara oberoende, dvs. klarar sina dagliga aktiviteter utan hjälp efter 3-6 månader. En del data 
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tyder på att yngre patienter ofta drabbas av ”milda stroke” (Jood, 2007).   

 

Jood (2007) anger att de yngre har en bättre prognos till återhämtning, framförallt vad gäller 

motoriska symtom. Vidare anser Jood att yngre strokepatienter har tydliga och påtagliga 

svårigheter i efterförloppet trots god rörlighet och oberoende vad gäller personliga dagliga 

aktiviteter. Carlson (2010) beskriver att efter stroke har många dolda funktionshinder som 

innefattar kognitiva, emotionella och personlighetsmässiga funktionsnedsättningar. Carlson 

beskriver vidare att det är svårt att upptäcka och förstå dolda funktionshinder både för den 

drabbade själv och människor i dennes omgivning. Dolda funktionshinder kan förekomma efter 

stroke oavsett storlek på skadan eller var den är lokaliserad. Det förekommer såväl tillsammans 

med rörelsehinder som helt utan rörelsehinder. Kognitiva funktionsnedsättningar tillsammans 

med rörelsehinder kan medföra ökade svårigheter att hantera rörelsehindret (Carlson, 2010).  

 

Inom svensk Landsting svarar stroke för cirka en halv miljon vårddagar och det är den enskilda 

somatiska sjukdom med flest vårddagar på svenska sjukhus (Socialstyrelsen, 2004). För 

personer som drabbats av stroke krävs också stora resurser i kommunala särskilda boenden och 

kommunal hemtjänst. Den totala samhällskostnaden beräknats uppgå till minst 12,3 miljarder 

kronor årligen (Ghatnekar, Persson, Glader & Terént, 2004). Ahlgren, Broman, Bergroth och 

Ekholm (2005), har i sin studie konstaterat att en stor del av de ekonomiska och personella 

resurser som tilldelats av de nationella försäkringskassorna till rehabilitering resulterade i 

sjukpension. Ahlgren et al. menar att många långtidssjukskrivna (46,2% av deltagarna i en 

nationell studie) går från yrkesinriktad rehabilitering till pension, istället för att återgå till arbete 

som är målet med rehabilitering.  

2.2 Rehabilitering 

Rehabilitering definieras som ”insatser som ska bidra till att en person som fått en 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bevarar bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsen, u.å.). Efter stroke krävs ofta stora 

rehabiliteringsinsatser. Enligt flera studier och rapporter om personer i yrkesverksam ålder som 

insjuknar i stroke kan mindre än hälften återvända i förvärvsarbete (Socialstyrelsen, 2004; 

Röding 2009; Riks-Stroke 2009).  
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Enligt Socialstyrelsen (u.å.) kan rehabiliteringsinsatserna vara av ”arbetslivsinriktad, medicinsk, 

pedagogiska, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, 

förutsättningar och intressen”.  Insatserna ska vara målinriktade och förutsätter att den enskildes 

alltid ska ha möjlighet till inflytande för planering, genomförande och uppföljning. Insatserna 

fortsätter så länge individens behov kvarstår (a.a.). 

 

Rehabiliteringen efter en stroke är betydelsefull för patienten. Redan första dygnet efter 

insjuknandet i stroke påbörjas individuell rehabilitering på sjukhus, vilken fortsätter i hemmet 

eller på rehabiliteringsavdelning efter utskrivning. För att möjliggöra optimal rehabilitering 

krävs det att sjukvårdpersonal får patienterna delaktiga i sin omvårdnad (Socialstyrelsen, 2009). 

Faktorer som kan inverka på rehabiliteringens resultat är omfattningen av skadan och vårdens 

kvalitet, samt patienternas och familjernas motivation. Likaså har åldern betydelse eftersom 

yngre patienter har större chans att återhämta sig. Målet för rehabiliteringen är att patienterna 

ska klara aktiviteterna i det dagliga livet samt minska beroendet av hjälpinsatser för att kunna 

återgå till arbete (Socialstyrelsen, 2009).  

2.3 Arbete och yrkesinriktad rehabilitering 

Med arbete i denna studie menas regelbundet avlönat arbete på heltid eller deltid (Vestling, 

Tufvesson & Iwarsson, 2003).  

 

I en ettårs enkättuppföljning (Riks-Stroke, 2009) redovisas de som år 2008 insjuknade i stroke. 

Patienternas livssituation och deras uppfattning om de fått sina behov av vård och stöd 

tillgodosedda redovisas. Enkäten besvarades av 13 159 personer (78 % av de tillfrågade). Yngre 

personer med stroke upplevde stora brister i den yrkesinriktade rehabiliteringen, de ansåg att de 

inte fått stöd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att underlätta återgång till arbete 

(Riks-Stroke, 2009). 

 

Treger, Shames, Giaquinto och Ring (2007) redovisar i en litteraturstudie att den procentuella 

andelen av patienter som återvänder till arbetet efter stroke, i olika länder, varierar från 19 % i 

USA till 73 % i Frankrike. Dock menar Treger et al. att den stora skillnaden i resultat beror på 

faktorer som återspeglar de ekonomiska villkoren i olika miljöer, såsom arbetslöshet, 

pensionsålder och kulturella faktorer.    
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2.4 Funktionsnedsättning och bedömningsinstrument 

Med funktionsnedsättning i denna studie avses ”en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 

annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd 

eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” (Socialstyrelsen, u.å).  

 

De funktionsnedsättningar som strokepatienter kan uppleva är kognitiva symtom och kan yttra 

sig som hjärntrötthet, problem med minne, koncentration, initiativ och motivation, svårigheter 

att planera och organisera och att få struktur på tillvaron (Jood, 2007). Emotionella förändringar 

är också vanliga med lättutlöst oro, labilitet och nedsatt stresstolerans. Dessa svårigheter syns 

inte tydligt på ytan, utan utgör ett dolt funktionshinder, och de kan därför vara svåra att förstå 

och hantera för både patient och omgivning. Ofta utgör de kognitiva och emotionella symtomen 

hinder för återgång i tidigare arbete. De påverkar också familjerelationer och förmåga att 

återuppta fritids- och sociala aktiviteter (a.a.). 

 

Ett bedömningsinstrument som används för att mäta funktionsnedsättning är Katz‟ ADL-index, 

eller ADL-trappan som den också kallas. Den mäter individens beroende vid tio aktiviteter 

(födointag, kontinens, förflyttning, matlagning, transport, matinköp, städning, toalettbesök, på- 

och avklädning samt badning). Med instrumentet kan bedömaren ange graden av beroende med 

tre skalsteg, samt bedöma på vilket sätt hjälp behöver ges (påminnelse, tillsyn eller aktiv hjälp). 

Här finns också en möjlighet för bedömaren att med egna ord beskriva orsakerna till 

begränsningarna för personens förmåga att klara det dagliga livets aktiviteter: kan inte, vill inte, 

får inte, törs inte, förstår inte. Den kan användas både på institution och i hemmet. Personliga 

aktiviteter i dagliga livet (P-ADL) beskriver förmågan att utföra personliga och basala 

aktiviteter i dagliga livet som är nödvändiga för egenvård t ex på- avklädning, personlig hygien 

och födointag.  Instrumentella aktiviteter i dagliga livet (I-ADL) innehåller mer komplexa 

fysiska funktioner och representerar aktiviteter som är nödvändiga för att kunna utföra t ex 

hushållsarbete, inköp, promenader, arbete, fritidsaktiviteter mm. (Hulter Åsberg, 1990).  

2.5 Omvårdnad 

Insatserna i omvårdnaden av personer med stroke ska anpassas individuellt och åtgärderna ska 

vara målinriktade. Omvårdnadsåtgärderna syftar till att upprätthålla livsuppehållande 

funktioner, lindra lidande, såsom smärta och ångest, förhindra återfall och komplikationer samt 
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främja läkning. Insatserna fokuserar på funktionell hälsostatus och förmågan att hantera det 

dagliga livet i praktisk fysisk och psykosocial mening. För detta krävs också goda medicinska 

kunskaper om stroke. I omvårdnadsinsatserna ingår att ge information, undervisning och stöd 

till patienter och närstående samt att uppmuntra och skapa förutsättningar för en trygg och säker 

miljö (Engström, Nilsson & Willman, 2005).  

 

Burton (2000) beskriver i en intervjustudie, vars syfte var att undersöka och beskriva 

omvårdnad vid stroke rehabilitering, att sjuksköterskan har tre roller i sitt yrke: att ge 

omvårdnad, hjälpa patienten att bli psykiskt frisk och planera åtgärder för rehabiliteringen. 

Studien beskriver att patienterna tyckte att sjuksköterskan hade en stor roll i vården för att det 

var de som fanns där mest. En tydlig kommunikation och god relation mellan patient-

sjuksköterska beskrevs av patienterna vara betydelsefull eftersom de upplevde att det hjälpte 

dem att övervinna de begränsningar som deras stroke medförde. Det var också viktigt att 

närstående fick vara med i behandlingen och rehabiliteringen detta för att uppnå patienternas 

välmående.  

2.6 Transitionsteorin 

Transitionsteorin har utarbetats med målet att integrera erfarenheter av olika slags övergångar 

för att ge anvisningar för omvårdnad av människor i förändring, t ex från frisk till sjuk, barn till 

tonåring, ändrade arbetsuppgifter m fl., (Alligood & Marriner-Tomey, 2010). Under de senaste 

decennierna har transition blivit ett av de centrala begreppen i omvårdnaden. Teorin har 

översatts och används ofta i Sverige, Taiwan och många andra länder (a.a.).  

 

Sjuksköterskor är ofta primära vårdgivare för patienter och deras familjer när de genomgår 

transition. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på de förändringar och de krav i det dagliga 

livet som patienterna och deras familjer upplever. Sjuksköterskor är ofta de vårdgivare som 

förbereder patienter för kommande transitioner och som underlättar processen att lära sig nya 

färdigheter relaterade till patienternas hälsa och erfarenheter av sjukdom (Meleis, Sawyer, Im, 

Hilfinger Messias, & Schumacher, 2000).  

 

Alligood och Marriner-Tomey (2010) beskriver olika typer för transition: utvecklingsmässiga, 

hälsorelaterade, situationsanpassade och organisatoriska. Exempelvis, de utvecklingsmässiga 

inkluderar födelse, tonår, menopaus, åldrande och död, medans hälsorelaterad transition 
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inkluderar återhämtning och tillfrisknande, utskrivning från sjukhus samt diagnostisering av 

kroniska sjukdomar. Vidare beskriver Alligood och Marriner-Tomey, att människor kan 

uppleva flera övergångar samtidigt istället för en i taget.  

 

Transitionsteorin kan användas som omvårdnadsperspektiv för att förklara övergångar inom 

hälsa/ohälsa, såsom återhämtningsprocessen, utskrivning från sjukhuset, och diagnostisering av 

kronisk sjukdom. Faktum är att studier har visat att transition teorin kan tillämpas inom 

sjukvårdspraxis på olika grupper av människor, inklusive geriatriska populationer, psykiatriska 

populationer, anhörigvårdare och personer med kroniska sjukdomar (Meleis et.al, 2000).  

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Stroke kostar mycket för samhället i och med att många av patienterna får svåra funktionshinder 

som kräver vård och rehabilitering under lång tid. Dessutom är många patienter i arbetsför ålder 

och en betydande andel av dessa kan inte återgå i arbete efter det att de insjuknat i stroke. Yngre 

personer med stroke kan uppleva att deras behov inte är tillgodosedda gällande rehabilitering 

och återgång till arbete. Att återgå till arbete bör betraktas som en av indikatorerna för en 

framgångsrik rehabilitering eftersom det kan påverka självbild, välbefinnande och 

livstillfredsställelse. Det kan finnas begränsade resurser för effektiva bedömningar, 

rehabiliteringsförslag och interventioner i den yrkesinriktade rehabilitering för strokepatienter. 

Denna litteraturstudie vill lyfta fram de faktorer som kan påverka återgång till arbete för yngre 

strokepatienter.  

 

4 SYFTE 

Att kartlägga vad som påverkar yngre strokepatienters återgång till arbete. 

4.1 Frågeställning/ar, forskningsfråga/or 

Vilka stödjande och motiverande faktorer förbättrar yrkesinriktad rehabilitering för 

strokepatienter i samband med återgång till arbete?  
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5 DESIGN  

Denna deskriptiva studie är en allmän litteraturstudie som också kallas för litteraturöversikt, 

enligt Forsberg och Wengström (2008). En sådan studie har som syfte att beskriva och 

analysera valda studier inom ett visst område, sökningen är dock inte systematiskt.  

5.1 Urval 

Sökningen inkluderade: (a) publicerade studier mellan 2005-2010 (b) strokepatienter i åldrarna 

18 till 65 (c) både män och kvinnor (d) var peer reviewed (e) var publicerade på engelska (f) 

berörde syftet (g) studier om rehabilitering efter första fallet av stroke.  

 

Studier som exkluderades var de som: (a) hade annan åldersgrupp (b) anhörigas 

upplevelser/hälsa (c) vårdpersonalens upplevelser (d) andra hjärnskador än stroke 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Artikelsökning har genomförts via EBSCO - databaserna Cinahl och Academic Search Elite. 

Sökord som användes var stroke, rehabilitation, return to work, job re-entry, adult, younger och 

quality of life, i olika kombinationer beroende på vilken kombination som ledde till relevanta 

artiklar. Sökningarna resulterade i tolv artiklar (tabell 1).  

 

Tabell 1: Presentation av artikelsökning i EBSCO - databaserna CINAHL och Academic Search Elite  

Sökord Begränsningar Träffar Antal utvalda 

artiklar 

Artikelnummer i 

matrisen (bilaga 1) 

Stroke  

AND Rehabilitation  

AND  Return to work 

     Peer-Reviewed 

     Abstract available 

     2005 - 2010 

 

27 7 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,12 

Stroke  

AND Rehabilitation  

AND  job re-entry 

18 1 6 

Stroke  

AND Rehabilitation  

AND younger 

70 2 8, 9 

Stroke  

AND Rehabilitation  

AND  quality of life 

AND work 

18 1 11 

 

De tolv artiklarna har genomlästs och granskats enligt Röda Korset Högskolans mall för 

granskning av vetenskapliga artiklar (2005). Hänsyn har tagits till tillvägagångssätt, värdering 
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och tolkning. En artikel exkluderades vars syfte var att hitta lämpliga metoder att undersöka 

faktorer som påverkar rehabilitering och återgång till arbete efter stroke. Alla elva artiklar 

samlades i en tabell för att skapa en gemensam matris (Bilaga 1). 

 

Med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) kvalitetskriterier delades granskningen av 

artiklarnas kvalitet in som låg, medel eller hög. Målet har varit att kvaliteten på denna 

litteraturstudies resultat skulle bli den högsta möjliga. De kriterier som uppfylldes under 

kvalitetsgenomgången av varje studie har tilldelades ett poäng vardera och efter 

sammanställningen omvandlades poängen till procent. Artiklar med mindre än 60 procent 

bedömdes ha låg kvalitet, 60-79 procent - medel kvalitet och 80-100 procent - hög kvalitet 

(a.a.).  

5.3 Dataanalys 

Efter att artiklarna hade sammanfattats i en tabell genomfördes en analys i tre steg (Friberg, 

2006). Artiklarna har lästs igenom av båda författarna flera gånger var för sig, för att studera 

likheter och skillnader i resultatet.  Genomläsningen resulterade i många likartade begrepp 

vilket ledde till preliminära teman som sammanställdes i en tabell. Därpå skrevs resultat som 

rörde likartade teman samman under fem huvudrubriker - rehabiliteringserfarenheter, social 

stöd, arbetsplats, funktionshinder och psykosocialt (Tabell 2).  

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en litteraturstudie sammanställer tidigare gjorda 

studier och urvalet av artiklarna bör ha ett etiskt godkännande för att litteraturstudien ska bli 

etiskt försvarbar.  Alla artiklarna i studien är etiskt granskade och godkända. Friberg (2006) 

påpekar att det finns risker med selektivt urval och att det är viktigt att inte välja studier som 

bara stödjer de egna synpunkterna. För att resultatet inte skulle bli vinklat inkluderades artiklar 

som tar upp olika faktorer som påverkar återgång till arbete, både negativa och positiva. 

Samtliga artiklar som litteraturstudien bygger på är skrivna på engelska, därför kan det finnas en 

risk för feltolkningar i översättningen, avsikten har varit att inte förvränga resultatet.  
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7 RESULTAT 

Resultatet redovisas under fem teman - rehabiliteringserfarenhet, socialt stöd, 

funktionsnedsättning, arbetsplats och psykosocialt.  Teman flätar in sig i varandra men 

redovisas separat för att få en tydligare översikt av de faktorer som påverkar patienten vid 

återgången till arbetet. 

 

Tabell 2: Sammanställning av artiklarnas representation i resultatet.  

Metod                               Teman 

 
Artikel 

Rehabiliterings-

erfarenhet 
Socialt 

stöd 
Funktions- 
nedsättning 

Arbetsplats Psykosocialt 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

a
 

Lindström et al. (2009) X X X X   

Röding, et al. (2009) X   X     

Röding et al. (2010)   X X   X 

Saeki et al. (2010)   X X X   

Vestling et al. (2005)   X   X X 

K
v

a
li

ta
ti

v
a

 

Alaszewski et al. (2007)   X  X X 

Chan (2008) X     X X 

Gilworth et al. (2008)     X X X 

Koch et al. (2005) X X X X X 

Lynch et al. (2008)   X X   X 

Medin et al. (2006) 

 

 

 

 

 

X X   X X 

 

7.1 Rehabiliteringserfarenheter 

Lindström et al. (2009) gjorde en enkätstudie vars syfte var att undersöka faktorer som är 

viktiga i återgång till arbete för patienter i åldrarna 18-55 och som arbetade före insjuknandet. 

Sextiofem procent (n=855) svarade att de hade återgått till arbete, lika många män som kvinnor. 

Mer än hälften (66,8 %) hade vårdats och rehabiliterats på speciella strokeenheter. I samma 

studie svarade personerna på om de vårdats i enhet för unga strokepatienter. Av dessa hade 91,8 

% (n=784) inte vårdats på en sådan enhet, trots detta återgick mer än hälften (68,5 %) till 

arbetet. Av de 64 personerna som vårdats i en enhet för unga strokepatienter återgick endast 25 

personer (39,1 %) tillbaka till arbetet.   
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I studien av Lindström et al. (2009) svarade 56,6 % (n=855) att de fick information om stroke. 

Av de som sade sig fått information, återvände mer än hälften (68,9 %) till arbetet. I gruppen 

som svarade att de inte fått information om stroke, återvände 65 % till arbetet. Röding et al. 

(2009) gjorde en studie bland unga strokepatienter i åldrarna 18-55, varav 72 % (n=867) 

svarade att de inte visste hur mycket de kunde anstränga sig fysiskt efter sin stroke, de ansåg sig 

inte blivit informerade. Bland kvinnorna fanns en signifikant brist på information om fysisk 

ansträngning, 77 % jämfört med 70 % av männen.  

 

I en fenomenologisk studie (Medin et al., 2006) som syftar på att beskriva erfarenheter av att 

komma tillbaka till arbetet efter stroke från patienternas perspektiv belyses vikten av 

rehabiliteringen som återställning av kroppsliga funktioner och en återgång till dagliga 

aktiviteter. Studien fann att patienterna upplevde att rehabiliteringen inte var anpassad till 

deltagarnas ålder: ”The rehabilitation was described as including activities such as weaving and 

modelling clay, which were experienced as quite meaningless and not adapted to their needs or 

their age”(Medin et al. , 2006, s.1055). 

 

En kvalitativ studie (Chan, 2008) som både analyserade intervjuer med arbetsterapeuter och 

patientjournaler under pågående rehabiliteringsprocess efter stroke, visar att patienterna ville ha 

mer konkret och tydlig information om framtidens möjligheter och begränsningar: ”Most 

hospitals had a discharge planning protocol. It could be possible that these clients received 

inadequate information on their post-discharge care” (Chan, 2008, s.92). Koch et al. (2005) har 

analyserat semistrukturerade öppna intervjuer med patienter som återgått till arbetet efter stroke. 

De påpekar att rehabiliterande sjukvårdspersonal och arbetsgivare ska hjälpa till att underlätta 

vid återgång till arbetet och skall bedömas som informationsgivare och hjälpa till att identifiera 

eventuella behov. Medin et al. (2006) fann att patienterna saknade information om de 

funktionsnedsättningar som de drabbats av efter sin stroke, såsom förlust av tal, trötthet, 

koncentration och depression. Medin et al. beskriver vidare att patienterna inte hade någon att 

prata med om övergången från rehabiliteringen till självständigt liv, stöd, relationer med 

familjemedlemmar och återgång till arbetet.  

 

Resultaten i både kvalitativa och kvantitativa artiklarna visar bland annat att unga 

strokepatienter önskar mer information om sin sjukdom och om rehabiliteringsåtgärderna. 

Kvinnor upplever sig ha större brist på information.  
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7.2 Socialt stöd 

Lindström et al. (2009) visar att de 83,5 % (n=255) som ansåg sig ha fått stöd av sitt sociala 

nätverk hade fyra gånger större chans för att återgå till arbetet jämfört med dem som kände att 

de inte fått något stöd. De personer som kände att de inte ville vara en börda för andra, totalt 

71,8 % (n= 677), hade drygt tre gånger större chans för att återvända till arbetet.  

 

Saeki och Toyonaga (2010) gjorde en studie vars syfte var att undersöka och identifiera faktorer 

som påverkar tidig återgång till arbete efter en första stroke hos patienter i Japan. Saeki och 

Toyonaga undersökte närmare om gifta kontra ogifta strokepatienter hade bättre chanser att 

komma tillbaka till arbetet. Bland de 325 tillfrågade, framkom att lika många, 40 % i respektive 

kategori, återgick till arbete efter sin första stroke. Röding et al. (2010) gjorde en studie vars 

syfte var blanda annat att mäta självrapporterade tillfredsställelse med livet av yngre personer 

efter stroke samt att undersöka vilka faktorer som förknippas med livstillfredsställelse.  Röding 

et al. jämförde gifta och ogifta och delade upp resultaten bland kvinnor och män.  Gifta män var 

i större grad nöjda med livet efter stroke 81 % (n=292), medan endast 69 % (n=181) tillfrågade 

gifta kvinnor var nöjda med livet efter stroke.  

 

Vestling et al. (2005) hade 65 deltagare som ingick en enkätstudie, som hade som syfte att hitta 

skillnader i subjektiva aspekter av arbete och mätning av livskvalitet efter att ha drabbats av 

stroke. Tjugotre personer (35,4 %) återgick i arbete. Tolv personer (52 %) uppgav ”inneboende 

egenskaper” (personlig utveckling, bestämmande frihet och användning av sina kunskaper) som 

främsta anledning att återgå till arbetet. Fem personer (21,7 %) uppgav ekonomiska faktorer 

(arbetet är främsta inkomstkällan) och sex personer (26 %) uppgav sociala faktorer (kontakt 

med arbetskollegor och att ha något att göra) som anledning för återgång till arbete. Bland de 

som hade den sociala aspekten som första val rapporterade ett betydligt högre välbefinnande när 

det gäller sitt arbete än t ex de som uppgav ekonomiska faktorer. 

 

Familj, vänner och socialt nätverk nämndes i fyra kvalitativa studier som viktiga positiva 

faktorer för återkommande till arbetslivet (Medin et al., 2006; Koch et al., 2005; Alaszewski et 

al., 2007; Lynch at.al., 2008). En patient berättar: “I think the biggest thing [my family] did was 

just let me know that they still love me and still accept me for being who I am. So, finally it‟s 

gotten to the point we hardly think I had a stroke” (Koch et al., 2005, s.215). 
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I processen av återgång till arbete fann Medin et al. (2006) att kollegornas hjälpsamhet och 

engagemang hade stor påverkan på de personer som återgick till arbetet.  

 
Well, there were no real obstacles (during RTW) since I had such understanding and helpful co-

workers. They were unbelievable. I wasn‟t forced to talk to any clients before I felt secure, or felt that 

I had the courage to do it. It was on my own initiative. (Medin et al., 2006, s.1057).    

 

En intervjuad person från studien: Working after a stroke: Survivors’ experiences and 

perceptions of barriers to and facilitators of the return to paid employment, som återvände till 

sitt arbete, berättar i sin intervju hur hans kollegor och fru hjälpte honom att återvända till 

arbetet: 

..I had the stroke on the Thursday and I went down to see the guys on the site on the Wednesday 

following and then officially sort of went back semi-part time probably about a week later. And then, 

did a bit, came home or sorry, was forced to come [home] and then because, myself, my wife run the 

business and the guys that work for us, I‟ve known them all for, well they‟re all sort of personal 

friends anyway so I‟ve known them years. It‟s the case, so if it was getting a bit too much for me 

they‟d just push me off home anyway. So from that point of view I‟ve been much luckier than a lot 

of people. (Alaszewski et al., 2007, s.1868) 

 

De personer som inte anser sig ha fått stöd eller som menar att kommunikationen med 

vårdpersonalen och socialomgivningen varit otillräcklig upplever maktlöshet, förvirring, 

frustration och motsättningar (Koch et al., 2005). Patienternas oro över nära relationer beskrivs i 

en kvalitativ studie av Lynch et al. (2008), patienterna diskuterade denna fråga i stor 

utsträckning och gav bevis på sina egna såväl som andras erfarenheter: “I know about ten 

couples that they may have a stroke… Do you know (their spouse) left them? They left them 

high and dry. I had a friend – he had a stroke. His wife left him.”(s.519). 

 

Några deltagare i samma studie berättade om familjemedlemmar som gjorde dem besvikna på 

grund av brist på kommunikation efter stroke. 

… all the people I worked with… stood by me. ….But I had an unusual situation, because my 

daughter, who is a doctor now, she hasn‟t come to grips. …she can‟t look at me like a normal person. 

… it's so hard. I have a son in the Navy, and Red Cross notified him, that I had a stroke, and he told 

them he didn't care about me anymore…So I've had to deal with my own children. (Lynch et al., 

2008, s.519). 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det sociala stödet från familj, vänner och arbetskamrater 

spelar stor roll för unga strokepatienters återgång till arbete. Gifta män är mer nöjda med livet 

efter stroke än gifta kvinnor.   
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7.3 Funktionsnedsättning  

Lindström et al. (2009) och Röding et al. (2009) visade i sina studier att bland de fysiska 

egenskaperna som var avgörande för återgång till arbete var förmåga att kunna springa en kort 

sträcka. Båda studierna kom fram till att god kognitiv funktionsförmåga och att sköta P-ADL 

självständigt inte hade samma avgörande påverkan för återgång till arbete som att springa en 

kortare sträcka. Röding et al.  visade att  mer än hälften (60 %) som var självständiga i P-ADL, 

uppgav att de hade sänkt förmåga att ta en kort promenad och att röra sig bland folkmassor samt 

sämre koncetration och förmåga att slutföra en uppgift.  Att känna sig mer och oftare trött, 

uppges bland många (47%) av de tillfrågade  i studien av Röding et al.. Både Lindström et al.  

och  Röding et al.  konstaterade att unga strokepatienter trots att de klarar av sin P-ADL, så var 

deras förmåga sämre när det gäller mer krävande uppgifter. Saeki och Toyonaga (2010) visar 

det motsatta, bland de patienter som tillfrågades i en stor enkätstudie, återgick 55 % (n=325) i 

arbete inom 18 månader och de två faktorer som utmärkte sig för tidig återgång till arbete var 

kön (män) och förmåga att sköta P-ADL självständigt. 

 

Röding et al.  (2010) gjorde en studie bland 1068 tillfrågade, med syftet att beskriva om 

självrapporterade tillfredsställelse med livet av yngre personer efter stroke samt att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnor och faktorer som förknippas med livstillfredsställelse. 

Röding et al. redovisar att både män och kvinnor som var beroende av P-ADL stöd (16,2 %), 

inte arbetade (44 %), hade sänkt koncetrationsförmåga (59,1 %) och inte kunde springa en kort 

sträcka (74,7 %) var signifikanta faktorer för att inte vara nöjd med livet.   

 

I en intervjustudie fann Gilworth et al. (2008)  att fortsatt ihållande symtom av sjukdomen kan 

påverka planerna att återvända till arbetet. Huvudvärk, irritation, problem med minnet och 

trötthet uttrycktes bland de flesta intervjuade. En respondent ville dölja och minimera problem 

med minnet, men var osäker på vilken effekt detta skulle ha vid återgång till arbete:
  

Memory‟s not brilliant but I wouldn‟t say it‟s bad enough to be, um, a disability if you like . . . 

people might ask me something and I don‟t know, I don‟t know. But a lot of the time I think „Oh I 

don‟t have to know! I can say I can‟t remember!‟ [Laughs] I don‟t know whether that‟s true or not, I 

don‟t know, until I do get back to work. (Gilworth et al., 2008, s.99) 

 

Kognitiv perceptuella svårigheter rapporterades hos hälften av strokepatienterna (Koch et al., 

2005). Särskilda svårigheter var att läsa och lösa matematiska problem, begränsad 

uppmärksamhet, korttidsminne, svårigheter att utföra uppgifter, problem att hålla reda på tiden, 
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nedsatt beslutsfattande. Trötthet och svaghet identifierades som två av de vanligaste hindren för 

att återuppta arbete/anställning. Flera strokepatienter försökte återvända till sina tidigare 

positioner, men deras försök motarbetades av kvarstående symtom. 

I don‟t know if I‟ll ever get back to run the road like I did. Oh yeah, too hard, I‟m getting too old. I 

aged probably 10 years this past year. My body feels like it . . . I get tired quick. Lot of things that I 

used to be able to do with ease, that ain‟t there no more. (Koch et al., 2005, s.211-212) 

 

 

Lynch et al. (2008) beskrev att de yngre patienterna inte gärna ville visa sina dolda 

funktionshinder, de påverkade dem negativt då de till exempel inte kunde återgå till arbetet eller 

sköta det ekonomiska i hemmet, de blev ofta deprimerade eftersom de blev beroende av andras 

hjälp. För att komma över detta ansåg de informanterna att de var mest beroende av den egna 

styrkan om de skulle kunna återgå till sitt tidigare arbete och liv. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna att kvarvarande dolda symtom så som kognitiva svårigheter, 

trötthet och/eller begränsningar i ADL påverkar återgång till arbete. Att enbart klara av P-ADL 

är inte avgörande för återgång till arbete, utan mer fysiskt krävande uppgifter visar sig vara en 

viktigare faktor.   

7.4 Arbetsplats 

Vilken socioekonomisk status, utbildning och sysselsättning patienterna har, avgör om de 

återgår till arbete efter stroke (Vestling et al., 2005; Lindström et al., 2009; Saeki & Toyonaga, 

2010).  Lindström et al. (2009) visar i sin studie att 71,6 % (n=197) av personer som hade 

högskoleutbildning, 74,2 % (n= 322) som arbetade som tjänstemän och 63,5 % (n=126) av de 

egna företagarna återgick till arbete i större utsträckning än andra. Nästan hälften, 47,5 % (n= 

119) av tillfrågade tjänstemän, återgick i arbete i Saeki och Toyonagas studie (2010), men 

mindre än hälften, 36,1 % (n=205) arbetare gjorde detsamma.   

 

Arbetet har en betydande inverkan på rehabilitering av unga strokepatienter. I de flesta studierna 

beskrivs att arbete är ett potentiell hälsofrämjande verktyg för en bättre livssituation för stroke 

patienter. Processen att återgå till arbetet är dock unik för varje individ. Den mest 

anmärkningsvärda slutsatsen i förhållande till rehabiliteringsprocessen var att patienterna 

upplevde sin återgång till arbete som en stegvis process och ökade sin arbetsförmåga och 

arbetsbelastning genom mål och delmål (Chan, 2008).  
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Chan (2008); Medin et al. (2006); Gilworth et al. (2008); Koch et. al. (2005) och Alaszewski et 

al., (2007)  beskriver förändringar i patienternas anställningsform vid återgång till arbete. Dessa 

förändringar beror antingen på patienternas oförmåga att utföra grundläggande uppgifter i sina 

positioner eller om arbetsbelastningen kan leda till fara för patienternas hälsa. Medin et al. 

(2005) och Alaszewski et al. (2007) hävdar att en stabil och trygg arbetsmiljö är uppmuntrande i 

återkommande till arbetet i rehabiliteringsprocessen.  

En av patienterna i en studie uttryckte sig så:  

I had problems with not being able to find words, with my speech. And I thought that if I sit at home 

alone then I won‟t speak much, so I talked to the people at work and they asked me to come back, sit 

here and work part-time. They said you don‟t have to answer the telephone or do anything, just do 

things at your own pace. (Medin et. al., 2006, s.1055) 

 

I samma studie uttryckte deltagarna stolthet över sin egen förmåga att ta initiativ och vidta 

åtgärder. Patienternas anpassning och acceptans av en ny roll i arbetet underlättade 

medarbetarnas förståelse och positiva attityd.  

 

Att kunna jobba deltid beskrivs som en viktig faktor i återgång till arbete efter stroke:  

When you are a high school teacher, you have to really be there at work and have the energy all day 

to deal with the kids and all that and to prepare. . . . Two years later even though I was part-time, I 

resigned; they never fired me, but I knew that they were, even part-time, you know, they were not 

completely happy. I noticed that. (Koch et. an., 2005, s. 212)     
 

  

Chan (2008) och Gilworth et al. (2008) fann i sina studier att patienterna är öppna för förslag till 

en ny position på jobbet, att byta eller att ”prova på” ett annat jobb och att gå en annan 

utbildning. Brist av tydliga riktlinjer om hur de ska återvända till arbete innebar att patienterna 

var osäkra om det är lämpligt att återgå till arbete i deras situation och hur de kan uppnå detta. 

En patient berättar: “I was off about twenty weeks, I don‟t think I should have been off. I could 

have been back. I wasn‟t particularly bad, they thought I was but I wasn‟t bad enough to be off 

(ID 7, maintenance engineer, back at work)” (Gilworth et al., 2008, s.99). 

 

Personer som har bytt jobb efter stroke talade om sin oro av att möta nya  

arbetsgivare och skäl för diskriminering: 

…with work wise when I‟m applying for jobs I‟ve thought „will it go against me‟ but then I know 

they‟re not allowed to do that (ID9 newly qualified teacher)  

I mean he (new employer) didn‟t want to employ me at first because he was frightened I‟d have 

another stroke and be worse off so I had to get somebody from the hospital who was in charge of me 

over there to give him a telephone call. (Gilworth et al., 2008, s.100) 
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En studie (Chan, 2008) visar att utbildning till andra jobb kan leda till positiva resultat i 

yrkesrehabiliteringsprocessen. Några patientfall som beskrivs i studien återvände till sina jobb 

med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering, dock hade alla olika motivationsfaktorer och 

förutsättningar. 

 

Studierna visar att återgång till arbete påverkas bland annat av vilken utbildningsnivå och vilket 

yrke strokepatienten har haft. Andra faktorer som påverkar är en flexibel arbetsplats och 

möjlighet till omskolning men även deltidsarbete.  

7.5 Psykosocialt 

Röding et al. (2010) visade i en enkätstudie bland patienter i åldrarna 18-55, att mer än hälften, 

53 % (n=1068) av deltagarna inte var nöjda med livet som helhet efter sin stroke. Sextiosex 

procent av undersökningsgruppen var inte nöjda med sin yrkesmässiga situation. Röding et. al. 

redovisade att det för kvinnor finns kopplingar mellan att vara icke tillfredsställd med livet och 

stroke, samt försämrad förmåga att koncentrera sig. Bland män finns en koppling mellan att 

vara ensamstående, inte arbeta och försämrad förmåga att koncentrera sig. I studien av Vestling 

et al. (2005), de personer som uppgav ”sociala aspekter” som den viktigaste faktorn för att 

återgå till arbete, visade sig vara mer missnöjda med sina vänner och bekanta 

(friends/acquaintances), jämfört med de som hade inneboende och ekonomiska aspekter som 

viktigaste faktor. I samma studie, fanns en signifikant skillnad mellan de som uppgav 

”inneboende aspekter” som den viktigaste faktorn för att återgå i arbete, gruppen var mer nöjd 

med livet allmänt och med sin sysselsättning.  

 

Psykosociala faktorer som nedsatt självförtroende, självkänsla, nedstämdhet på grund av stroke 

påverkan och återhämtning visar flera studier att det påverkar återgång till arbete efter stroke 

(Alaszewski et al., 2007; Chan et al., 2008; Gilworth et al., 2008; Koch et al., 2005; Lynch et 

al., 2008; Medin et al., 2006). Efter insjuknandet var patienterna mer beroende av andra än de 

varit tidigare, det sänkte självförtroendet och gjorde att de kände sig som en börda för andra 

(Chan, 2008). I en studie (Lynch et al., 2008) ansåg patienterna att de inte var tillräckligt 

förberedda på livet som väntade dem efter utskrivning från sjukhuset, de upplevde att de 

behövde ett fortsatt stöd av kurator för att få tillbaka sitt självförtroende och få hjälp med att lära 

sig leva med de konsekvenser som uppstår efter en stroke. I studien av Alaszewski et al. (2007) 

där patienterna var medlemmar i olika strokeföreningar framkom att de yngre hade behov av 
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mer sociala kontakter som kunde öka deras självförtroende och underlätta återanpassningen till 

livet. 

 

Värderingen av arbete i två kvalitativa studier (Alaszewski et. al., 2007; Koch et. al., 2005) 

berodde på specifika sammanhang, så som strokens art och omfattningen av funktionshinder 

efter stroke. Vissa patienter i dessa studier upplevde att de saknade arbetet eftersom detta hade 

inneburit en mening med att stiga upp på morgonen och bättre ekonomi.  

When I was at hospital, all I could think about was getting back to work. That was the most 

important thing – when I can start driving again and when I can get back to work. Soon as I came 

home I wanted to get back. (Alaszewski et al., 2007, s.1865). 

 

Lyckad återgång till arbetslivet visar interna faktorer som tålamod, beslutsamhet, motivation, 

positiv attityd, humor och externa faktorer – rehabiliteringen, stödgrupper för strokepatienter, 

sociala kontakter och deras uppmuntran som värderas högt i informanternas intervjuer:  

 

Work was always very important and I had worked since I‟ve been about 8 years old. I worked in the 

business field since I graduated college so for 30 years I‟ve been active in sales and management. 

Especially after the stroke, it was very good therapy for me (Koch et al., 2005, s.213). 

 

De som har förlorat arbetet på grund av stroke kände stress över sin ekonomi och att de har 

förlorat sin roll i livet. Misslyckande efter långa ansträngningar på arbetet ledde till irritation, 

frustration och depression hos patienterna, nostalgiska tankar om före detta arbete ledde till 

negativa konsekvenser i rehabiliteringen och välbefinnande (Koch et al., 2005). 

 

Patienternas intervjuer om erfarenheter av återgång i arbete beskriver också den känslomässiga 

effekten av att gå i pension (Gilworth et al., 2008; Koch et al., 2005; Lynch et al., 2008).  

 

I don‟t like the feeling of being retired you know [pause] Well you know you‟re the same person 

inside but there‟s so many things that you can‟t do and you feel as if part of your life is gone.  

…they decided you know . . . I wasn‟t ready to retire. . . but I had to go prematurely, it wasn‟t really 

what I wanted . . . I feel I would have been able to do something but I was advised not to. (Gilworth 

et al., 2008, s.101) 

 

Insikten om att de inte skulle kunna återgå till arbete hade en känslomässig påverkan på dessa 

individer.  Det subjektiva välbefinnandet och tillfredställelse med livet påverkades negativt av 

att inte kunna återgå till arbete. En anhörig berättar:”that is most of his problem. (That‟s) the 

biggest part of his problem, (he‟s) depressed because he‟s not working” (Lynch et al., 2008, 

s.521). 

 



22 

 

Sammanfattningsvis visar studier att psykosociala faktorer så som dåligt självförtroende, 

depression, frustration, missnöje med livet som helhet efter stroke, samt känslan av att behöva 

gå i förtidspension påverkar livssituation och återgång till arbete. 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Artiklarna som användes i analysen innehöll aktuell forskning då de alla var publicerade från 

2005 till 2010, vilket styrker studiens vetenskapliga aktualitet. Av de elva artiklarna som valdes 

ut var fem kvantitativa och sex kvalitativa. Anledningen till att författarna beslutade att göra en 

mixad litteraturstudie var för att de kvantitativa artiklarna redovisade en övergripande bild av 

rehabilitering, återgång till arbetet och livstillfredställelse bland unga strokepatienter. De 

kvalitativa artiklarna bidrog till att lyfta fram upplevelserna kring rehabilitering, återgång till 

arbete och livstillfredställelse. Mixad litteraturstudie visar sig vara effektivt verktyg när man vill 

lyfta fram både från stora populationsstudier och också fördjupad förståelse i det valda ämnet 

(O‟Cathain, Murphy & Nicholl, 2008; Stewart, Makwarimba, Barnfaher, Letourneau & 

Neufeld, 2008). Kvalitativa och kvantitativa resultat analyseras och presenteras på olika sätt. 

Enligt Friberg (2006) presenteras kvantitativa resultatet ofta i siffror och motsvarande variabler, 

däremot i kvalitativa studier presenteras resultat i ord. I denna studie har hänsyn tagits till detta 

och materialet presenteras på olika sätt. Kategoriseringen av resultatet var svår på grund av 

olika ansatser för analys av kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock visade det sig att snarlika 

teman i båda ansatserna kunde hittas och detta ökar pålitligheten i studien.   

 

De kvantitativa artiklarna i studien gav en översikt över faktorer som kan påverka 

rehabiliteringen i stort. Trovärdigheten stärks av det stora antal deltagare i dessa studier, varav 

två är på nationell nivå (Röding et al., 2009; Lindström et al., 2009). En kvantitativ artikel 

(Röding et al., 2009) konstaterar vilka försämringar unga strokepatienter upplever efter sin 

stroke, artikeln ansågs relevant för att den jämför män och kvinnor och deras tillfredställelse 

med livet som helhet. De funktionsnedsättningar som unga strokepatienter upplever kan vara 

avgörande vad gäller återgång i arbete. De kvalitativa artiklarna gav en djupare förståelse för de 

faktorer som påverkade patienterna vid återgång till dagliga livet och arbetet, detta ansågs vara 

en styrka för studien. En kvalitativ artikel (Lynch et al., 2008) visade bland annat anhörigas 
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upplevelser i patienternas återgång till arbete och en artikel (Chan et al., 2008) visade bland 

annat arbetsterapeuternas syn i ämnet. Detta ansågs ha stärkt resultatet om de faktorer som var 

viktiga för patienternas rehabilitering och återgång till arbete efter stroke.  

 

Det har varit mycket positivt att arbeta i par under studien eftersom det har gett många tillfällen 

för diskussioner och fördjupande i ämnet. Det är lättare att motivera och även uppmuntra 

varandra under svårigheter när det är två personer som samarbetar.  Feedback som gavs under 

arbetet med studien kan vara en bra hjälp för att kunna granska artiklar med bättre effekt och att 

vara mer uppmärksam på detaljer (Dahlgren et al., 2006). 

8.2 Resultatdiskussion 

Kartläggandet av de faktorer som påverkar återgång till arbete går ofta in i varandra och 

samverkar i ett komplext mönster. Vad som framkommit i några artiklar (Lindström et al, 2009; 

Röding et al., 2009; Chan et al., 2008, Koch et al., 2005; och Medin et al., 2006) är att 

information spelar en betydelsefull roll i rehabiliteringsarbetet. Meleis et al. (2000) beskriver 

om att ta emot, tolka information och ha kunskap om sin hälsa och sjukdom som inre resurser, 

och att de är viktiga för att uppnå balans i livet. Tydlig information är en viktig faktor som unga 

strokepatienter uttrycker att de saknat under rehabiliteringsprocessen (Kersten, Low, Ashburn, 

George & McLellan, 2002). Patienter uttrycker att de inte alltid förstår varför de behöver göra 

vissa moment, som kanske är självklara för en arbetsterapeut (Medin et al., 2006). Under 

rehabiliteringsprocessen och vid utskrivning från sjukhuset behöver alla patienter mycket 

information. Detta skapar trygghet och motivation att gå vidare. Medvetenhet av att man har 

blivit patient kan påverka livsuppfattningen, livssituationen och den egna bilden. Som patient 

vill man ha ökad kunskap om sin sjukdom, situation, planera och genomföra åtgärder (Meleis et 

al., 2000). Bristande kunskap om förändring innebär att en individ inte har inlett övergången 

från frisk till att vara en person som behöver rehabilitering. Kunskapsnivån påverkar graden av 

engagemang (a.a.). 

 

Kön spelar en viss roll i två studier (Saeki & Toyonaga, 2010; Rödings et al., 2009). Saeki och 

Toyonaga (2010)  kom fram till att män återgick till arbete i större utsträckning än kvinnorna. 

Så var även fallet i Röding et al. (2009), där männen överlag var nöjda med  livet som helhet i 

förhållande till kvinnorna. Röding et al. (2010) poängterar dessutom vikten av könsspecifik 

rehabilitering för att nå allas specifika behov.  
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Det sociala nätverkets påverkan visar sig vara avgörande för återgång till arbete, då många som 

säger sig ha fått stöd av nära anhöriga, vänner och även kollegor kände sig mer motiverade och 

hade lättare att återgå till arbetet (Mant,  Carter, Wade  & Winner, 2002). Detta styrks även av 

Vestling et al.  (2005) som visar att umgänge med kollegor är en positiv faktor. Lindström et al.  

(2009) och Alaszewski et al.  (2007) kom också fram till att stöd från omgivningen är en viktig 

faktor bland unga strokepatienter.  När en person blir sjuk förändras livssituation även för de 

närstående också. Meleis et al. (2000) har beskrivit transition som relation mellan komplexa 

personliga- och omgivningsinteraktioner. Långtidssjukdom kan involvera mer än en person och 

det omfattas av kontexten och situationen.  Familj, vänner och socialt nätverk nämndes i fyra 

kvalitativa studier som viktiga positiva faktorer för återkommande till arbetslivet (Medin et al., 

2006; Koch et al., 2005; Alaszewski et al., 2007; Lynch at.al., 2008).  Resurser från 

omgivningen ses som betydelsefulla vid transition (Meleis et al., 2000). Stöd från familj, partner 

och vänner, såväl som stöd från sjuksköterskor underlättar övergångar från sjuk till den som 

behöver rehabilitering inriktad på återgång till arbete (a.a.). 

 

Denna studie visar att för att återgå till arbetet efter rehabilitering, för unga strokepatienter 

innebär mer än att klara av P-ADL självständigt och att kunna gå (Röding et al.  2010, 

Lindström et al.  2009, Röding et al.  2009, Vestling et al.  2005). Unga strokepatienter upplever 

att de har kvarstående funktionsnedsättningar av sin stroke trots att de kan sköta P-ADL själv; 

faktorer som uttalad trötthet, koncentrationssvårigheter, balansproblem, dåligt självförtroende, 

depression och minskad motivation i samband med återgång till arbete (O‟Brien & Wolf, 2010). 

En studie (Saeki & Toyonaga, 2010) visade att relationen att kunna sköta P-ADL självständigt 

och tidig återgång till arbete var en avgörande faktor, dock konstaterar Saeki och Toyonaga att 

detta gällde i huvudsakligen män och/eller de som hade mildare fysisk funktionsnedsättning. 

Majoriteten av patienterna upplevde afasi som en motgång i livet och det var något som sänkte 

deras livskvalitet och funderingar på att återgå till arbete (Gilworth et al., 2008).  

 

De yngre patienterna blir ofta fysiskt återställda men kan ha kvarstående kognitiva 

funktionshinder som även påverkar deras självkänsla (Koch et al., 2005; Lynch, 2008). De är 

medvetna om sina funktionshinder men upplever att omgivningen dömer dem utefter deras 

annorlunda beteende så som begränsad uppmärksamhet, problem tidsuppfattningen, nedsatt 

beslutsfattande. Dolda funktionshinder  som trötthet och svaghet, kan leda till psykosociala 
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svårigheter för patienterna. Trötthet och sårbarhet är relaterad till övergångserfarenheter, 

interaktioner och miljöförhållanden som utsätter individerna för eventuella skador, 

problematiska långdragna återhämtningar, eller försenad eller ohälsosam coping (Alligood & 

Marriner-Tomey, 2010).  Meleis et al. (2000) framför i sin studie att indikatorer för transition 

processesen för individen är bland annat sårbarhet som kan påskynda tillfrisknande eller 

begränsa det.  

 

Flera studier beskriver återgång till arbete som en motivationsfaktor för en bättre livssituation 

och välbefinnande för strokepatienter (Koch et al., 2005; Chan, 2008; Medin et al., 2006; 

Alaszewski et al., 2007). Meleis et al. (2000) beskriver att planering inför och under pågående 

transition påverkar hur hälsosam och hanterbar processen kan upplevas. Det är också viktigt att 

identifiera nyckelpersoner på arbetsplatsen som stöttar individen (Schumacher & Meleis, 1994). 

Medin et al. (2006) poängterar att en stabil och trygg arbetsmiljö är uppmuntrande för den som 

återgår till arbetet. Anpassade arbetsuppgifter, deltidsanställning, utbildning och ny position är 

de faktorer som avgör återgång till arbete (Alaszewski et al. 2007; Chan 2008; Gilworth et al. 

2008). En litteraturstudie av Krause, Dasinger och Neuhauser (1998) visar att ändrade 

arbetsprogram kan underlätta återgång till tillfälligt och permanent arbete för strokepatienter 

med funktionshinder. Patienter efter stroke som erbjuds förändrade villkor i arbetet återgår till 

arbetet ungefär dubbelt så ofta än de som inte är det. Studiens resultat bevisar även att 

förändrade arbetsprogram är kostnadseffektiva. Alaszewski et al. (2007) poängterar också att 

för vissa patienter var arbetet orsak till stress och därmed en potentiell risk för deras hälsa. Här 

kan resultatet relateras till transitionsteori i en förändrad självbild. En period av transition 

karakteriseras som en tid av oordning, förvirring och kaos blandat med relativt stabila perioder 

(Meleis et al., 2000).  

 

Koch et al. (2005) och Gilworth et al. (2008) observerade i sina studier att 

anställningsförändringar, nya arbetsuppgifter kan leda till tvång för pensionering och den 

känslomässiga effekten på patienter. Stress och oro uppstår ofta i samband med att individen 

genomgår transition, beskriver Schumacher och Meleis (1994). Patienter som övergår sin 

transition från arbetande till pensionär kan känna ångest, osäkerhet, frustration, depression, 

ambivalens, ensamhet och betänkligheter, anser Meleis et al. (2000). Fysiskt välbefinnande är 

en viktig faktor under pågående transition eftersom kroppslig oförutsägbarhet påverkar 

förloppet negativt (Meleis et al., 2000). 
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Ett annat fynd var att patienterna upplevde sig själva som en belastning, eller börda då de blev 

mer beroende av hjälp från andra (Chan et al., 2008; Lindström et al., 2009; Lynch et al., 2008). 

För att stärka patientens identitetskänsla kan sjuksköterskan göra patienten mer delaktig i sin 

vård genom att de får uttrycka sina önskemål (Chan et al., 2008).  Övergångar är komplexa och 

flerdimensionella (Alligood & Marriner-Tomey, 2010). Alla övergångar karakteriseras av att de 

flyter och rör sig med tiden. Övergångar förändrar identiteter, roller, förhållanden, förmågor och 

beteendemönster. I de flesta övergångar är det viktigt med plats, tid och rum; dessa faktorer 

indikerar om individen är på väg mot en hälsosam övergång. Om det finns ett mönster som 

pekar på att människorna som berörs upplever en ökning av självförtroende, är det en viktig 

processindikator för ett tillfrisknande. Ett friskt utfall i en övergång kan avgöras av den 

utsträckning till vilken människor visar hantera sina nya färdigheter och sin nya roll för att klara 

sin nya situation och miljö (a.a.). 

8.3 Slutsatser 

Denna litteraturstudie vill lyfta fram faktorer som kan påverka yngre strokepatienter som 

arbetade innan insjuknandet och vad som kan påverka deras återgång till arbetet. Resultaten 

visar att yngre strokepatienter önskar informationsrik-, individ-, kön- och åldersanpassad 

rehabilitering. De stödjande faktorerna är anpassad arbetsplats och flexibla arbetsförhållanden 

samt psykosociala faktorer som påverkar självförtroendet positivt. De motiverande faktorerna 

är socialt stöd från familj, vänner och arbetskollegor som underlättar återgång till arbetet. Att 

återgå till arbete uppfyller både psykosociala och ekonomiska behov för strokepatienten men 

också för deras anhöriga. 

 

Att klara av sin personliga ADL är inte en avgörande faktor för återgång till arbete, de ”dolda 

funktionshinder” som många har efter sin stroke kvarstår, om inte för alltid för vissa patienter. 

Övergången från frisk till sjuk till att åter anpassa sig till någon form av sysselsättning/arbete 

är en process som kräver stor uppmärksamhet. Vårdpersonalen bör underlätta processen för 

återgång till arbete genom mål och delmål som är relaterade till patienternas hälsa och 

upplevelser av sjukdom.   
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8.4 Klinisk betydelse 

De flesta som arbetar inom vården kommer vid något tillfälle att möta yngre strokepatienter. 

Litteraturstudien avser att öka kunskap och förståelse hos sjuksköterskor och 

rehabiliteringspersonal för yngre strokepatienter. Vårdpersonal behöver tillgodose och erkänna 

att yngre strokepatienter kan ha andra behov, då de befinner sig mitt i livet, har ett arbete, familj 

och hemmavarande barn. De könsspecifika behoven går inte att bortse ifrån. Även om målet 

med rehabiliteringen är att patienterna ska klara aktiviteterna i det dagliga livet bör dessutom 

fokus läggas på de dolda funktionsnedsättningarna som yngre patienter bär med sig. 

Kontinuerlig utbildning behövs för vård- och rehabiliteringspersonal för att utveckla effektiva 

bedömningar, rehabiliteringsförslag och interventioner i den yrkesinriktade rehabilitering för 

yngre strokepatienter.  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Vidare forskning behövs gällande yngre strokepatienter och de specifika behoven dessa har 

gällande rehabilitering. Det framgår inte om kulturella skillnader och/eller olika 

socialförsäkringssystem är avgörande för vad som påverkar vissa patienter att återgå till 

arbete efter stroke. Dessa faktorer bör undersökas. Forskning kring huruvida strokepatienter 

klarar instrumentell activities of daily life (I-ADL) relaterat till återgång i arbetet saknas.     
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Bilaga 1: Artikelmatris 

Nr Författare, Titel,  Land, Årtal Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

1 Alaszewski, A., Alaszewski, H., 

Potter, J., & Penhale, B. 

Working after a stroke: 

Survivors‟ experiences and 

perceptions of barriers to and 

facilitators of the return to paid 

employment. England, 2007 

Att undersöka 

respondenternas 

relation till arbetet efter 

en stroke och utforska 

deras erfarenheter och 

upplevelser av återgång 

till arbetsmarknaden 

Deltagare -  43 pat. < 60 år, 

hittades genom tre stroke-

tjänster i sydöstra England. 

Varje deltagare var inbjuden att 

delta i fyra intervjuer under en 

18-månadersperiod och att föra 

en dagbok under en vecka 

varje månad under denna 

period. 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Den positiva värderingen av arbete beror på specifika 

omfattning av stroke. För vissa deltagare var arbete en 

orsak till stress och därmed potentiellt risk för hälsa, för 

andra var ett sätt återhämta sig. Tidigare erfarenheter 

och anamnes diskuteras. En flexibel arbetsmiljö och 

stödjande socialt nätverk nämndes som största faktorer i 

återgång till arbete. 

Hög 

2 Chan M. Description of a return-

to-work occupational therapy 

program for stroke rehabilitation 

in Singapore, Singapore, 2008 

Att undersöka och 

markera processer och 

faktorer som påverkar 

återgång till arbete 

Intervju med två 

arbetsterapeuter och 

journalanteckningar av tre 

rehabiliterande patienter (25-51 

år gamla, liknade fysiska 

funktionshinder efter stroke) 

 

Innehållsanalys Ekonomisk faktor att arbeta. Utbildning, sittande jobb, 

behov av minskad arbetstid för att orka, öppenhet för 

tillfärligt "prova på" jobb, kontorsjobb. Faktorer som 

minskad motivation och självförtroende efter stroke var 

uttryckta av patienternas historier. Att inte vara "börda" 

för andra. 

 

 

Medel 



 

  2 

Nr Författare, Titel, Land, Årtal Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

3 Gilworth, G., Phil, M., Cert, A., 

Sansam, K., & Kent, R. Personal 

experiences of returning to work 

following stroke: An exploratory 

study.  England, 2008 

Förväntningar och 

upplevelser 

strokedrabbade 

patienter i förhållande 

till återgång till arbete 

Semistrukturerade 

djupintervjuer med 13 patienter 

som arbetade vid uppkomst av 

stroke. Intervjuer genomfördes 

efter 3 månader och 8 år efter 

stroke 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fortsatta symtom av sjukdomen påverkar planer att 

återvända till arbetet. Studien beskriver erfarenheter av 

återgång i arbete - att orka i arbetet, byta yrke och den 

känslomässiga effekten av pensionering 

Hög 

4  

Koch L., Egbert N., Coeling H.,  

Ayers D. Returning to work after 

the onset of illness: experiences 

of right hemisphere stroke 

survivors. USA, 2005 

Att utveckla en bättre 

förståelse för 

strokepatienters 

erfarenheter i återgång 

till samhället. Vilka 

faktorer i 

kommunikation med 

arbete och familjer 

finns att beakta? 

Genomsnittsålder 61 år, jobbar 

innan insjuknande i sin första 

stroke 

Semistrukturerade 

öppna intervjuer 

med 12 patienter 

och 13 deras 

vårdgivare.  

Analys - 

transkribering och 

kodning - fraser - 

framträdande 

teman. 

Arbete var högt värderad aktivitet för alla pat. innan 

stroke. Patienter berättade att återgång till arbete ska 

hjälpa dem att rehabilitera sig bättre. Viktigaste teman: 

funktionsnedsättning som följd av stroke (kognitiv 

svikt, minnesproblem, svårt att läsa, trötthet, depression, 

frustration över nedsatta förmågor, ångest), 

anställningsförändringar, psykosociala konsekvenser. 

Lyckad integration i vardagslivet visar faktorer som 

tålamod, beslutsamhet, motivation, en positiv attityd, 

humor och externa faktorer - rehabiliteringen, 

stödgrupper för strokedrabbade, uppmuntran från 

sociala kontakter.   

 

Hög 
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Nr Författare, Titel, Land, Årtal Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

5 Lindström, B., Röding, J., 

Sundelin, G. Positive attitudes 

and preserved high level of 

motor performance are important 

factors for return to work in 

younger persons after stroke: a 

national survey, Sweden, 2009 

Att undersöka faktorer 

som är viktiga i 

återgång till arbete för 

patienter efter stroke i 

ålder 18-55 år 

855 patienter från Riks-stroke, 

18-55 år, frågeformulär  

 

Deskriptiv analys 

χ2-test för att 

bestämma 

skillnaden mellan 

grupper och 

logistisk 

regressionsanalys  

65 % återgått till arbete, lika många män som kvinnor. 

Väsentliga faktorer - upplevd vikten av arbete, att inte 

vara "börda" för andra, stöd från andra till återgång till 

arbete, möjlighet av att behålla rörlighet, 

socioekonomiska faktorer 

Hög 

6 Lynch, E., Butt, Z., Heinemann, 

A., Victorson, D. et al.  A 

qualitative study of life after 

stroke: the importance of social 

relationships. USA, 2008 

Att identifiera faktorer 

som påverkar patientens 

livskvalité efter stroke 

Inspelade diskussionssamtal 

genomfördes med 9 patienter 

18 till 65 år och 6 

vårdgivare/anhöriga. 

 

Analyserades med 

innehållsanalys. 

Vårdgivarnas åsikter skiljde sig från patienternas. Det 

sociala livet är viktigast i patienternas livskvalité. Oro 

över nära relationer efter stroke. Självförtroende sänktes 

och kommunikationen brast pga. funktionsnedsättning. 

 

Hög 

7 Medin, J., Barajas, J., Ekberg, K. 

Stroke patients‟ experiences of 

return to work, Sverige, 2006 

 

Att beskriva erfarenhet 

av att komma tillbaka 

till jobbet efter stroke 

från patientens 

perspektiv 

6 patienter Giorgi's empirisk 

fenomenologi. 

Rehabilitering uppfattades som återställning av 

kroppsliga funktioner och en återgång till vardagliga 

aktiviteter. Den var inte upplevd av patienterna som 

anpassad till deras behov och ålder. Arbetsplatsen 

upplevdes som mycket viktigt i 

rehabiliteringsprocessen. Deltagarna uttryckte stolthet 

över sin egen förmåga att ta initiativ och deras förmåga 

att vidta åtgärder. Informanternas anpassning till en ny 

roll i arbetet underlättade medarbetarnas förståelse och 

positiva attityd. 

Hög 
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Nr Författare, Titel, Land, Årtal Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

8 Röding, J., Glader E-L., Malm, 

J., Eriksson, M., Lindström, B. 

Perceived impaired physical and 

cognitive functions after stroke 

in men and women between 18 

and 55 years of age – a national 

survey, Sweden, 2009 

Att beskriva 

självrapporterade 

konsekvenser för fysisk 

och kognitiv funktion 

av yngre personer efter 

stroke, upptäcka 

eventuella skillnader 

mellan kön och faktorer 

som förknippas med 

sämre fysisk funktion i 

oberoende dagliga livet. 

Studien grundas på 1068 

patienter - personer efter 

stroke, 18-55 år, är registrerade 

i det svenska nationella 

kvalitetsregistret för 

strokesjukvård. Ett 

frågeformulär fylldes i av 1068 

personer 8-36 månader efter 

stroke.  

Upplevd 

livstillfredsställels

e mättes med 

LiSat-9, 

analyserades med 

multipel 

regressionsanalys 

83 % resp. - oberoende ADL. I alla aspekter av fysisk 

aktivitet kvinnor hade mindre förmågor jämfört med 

män. 46 % av alla respondenter är rädda att fysiskt 

ansträngning sig efter stroke. 77 % av kvinnor och 70 % 

av män visste inte hur mycket de ska använda sig 

fysiskt. Kognitiv förmåga visade sig också vara nedsatt 

mera hos kvinnor än hos män. 60 % av alla resp. hade 

försämrad koncentration, svårigheter att göra uppgifter, 

bo i trånga miljöer. Hälften av resp. kände svårigheter 

att delta i diskussioner jämfört med pre-stroke-tider. 

Trötthet, balansproblem mera hos kvinnor än hos män. 

 

Hög 

9 Röding, J., Glader, E-L., Malm, 

J., Lindström, B. Life 

satisfaction in younger 

individuals after stroke: different 

predisposing factors among men 

and women. Sweden, 2010 

Att beskriva 

självrapporterade 

tillfredsställelse med 

livet av yngre personer 

efter stroke samt att 

undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor 

och faktorer som 

förknippas med 

livstillfredsställelse 

Studien grundas på 1068 

patienter - personer efter 

stroke, 18-55 år, är registrerade 

i det svenska nationella 

kvalitetsregistret för 

strokesjukvård. Ett 

frågeformulär fylldes i av 1068 

personer 8-36 månader efter 

stroke.  

Upplevd 

livstillfredsställels

e mättes med 

LiSat-9, 

analyserades med 

multipel 

regressionsanalys 

Mindre än hälften av deltagarna var nöjda med livet 

som helhet. 90 % av deltagarna bor hemma. 68 % har 

samboende partner, 28 % bor med barn. 48 % inte nöjda 

med sin fritidssituation, 66 % inte nöjda med 

yrkesmässig situation, 68 % inte nöjda med sitt sexuella 

liv, 41 % inte nöjda för bristande kontakt med 

vänner/familjen. Missnöjda med kognitiv förmåga och 

att inte kunna köra bil. De som har barn hemma och 

partner/äktenskap visade högre livstillfredställelse än de 

som inte har det. 

Hög 



 

  5 

 

P ADL – personligt ADL 

RTW – return to work 

 

 

 

Nr Författare, Titel, Land, Årtal Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

10 Saeki, S., Toyonaga, T.   

Determinants of early return to 

work after first stroke in Japan. 

Japan, 2010 

Att undersöka och 

identifiera faktorer som 

påverkar tidig återgång 

till arbete efter en första 

stroke hos patienter i 

Japan 

 

325 patienter medelålder 55 år. 

Data samlats in under 18 

månader och analyseras med 

Kaplan-Meier metoden för 

tidstrender, retrospektiv 

kohortanalys,  

Multipel 

regressionsanalys 

med återgång till 

arbete-variabler 

Av de 325 registrerade patienter 138 (55 %) återgått i 

arbete. Största faktor för tidig återgång till arbete var 

kön och förmåga att sköta  P ADL självständigt. Det 

finns en stor tabell med olika faktorer/variabler. Högsta 

% i RTW visar pers. 46-55 år, män, med diagnos 

cerebral infarkt, vänster sida med känselbortfall, 

funktionella ben, ingen afasi, oberoende ADL. 

Hög 

11 

 

Vestling, M., Ramel, E., 

Iwarsson, S. Quality of life after 

stroke: Well-being, life 

satisfaction, and subjective 

aspects of work, Sweden, 2005 

Att hitta skillnader i 

subjektiva aspekter av 

arbete och mätning av 

livskvalitet efter att ha 

drabbats av stroke 

65 patienter, medelålder 54 år, 

institutionen för Rehabilitering 

vid ett av största 

universitetssjukhusen  

i Sverige. Postenkät med 3 

olika delar.  

Kruskal Wallis 

test användes för 

att analysera om  

subjektivt 

välbefinnande, 

Mann-Whitney U-

test användes för 

para jämförelser 

mellan grupperna 

Ekonomiska aspekter är viktiga (37 %), 36 % - 

personlig utveckling på jobbet, beslutsfrihet, 

användning av sin kunskap i arbetet, sociala faktorer (17 

%) - umgänge med kollegor, att vara sysselsatt 

 

Hög 


