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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka faktorer som påverkar patienternas 

livskvalitet efter stroke samt vilka faktorer som kan påverka uppkomsten av post stroke 

depression. Metod: En litteraturstudie, som inkluderade 12 kvantitativa vetenskapliga 

artiklar, publicerade mellan åren 1990-2010. Databaser/sökmotorer som användes var 

PubMed, Cinahl och ELIN. Sökorden som användes var: affecting, after stroke, care, 

caregiver, depression, factor*, nursing, nursing experiences, post stroke, quality of life och 

rehabilitation. Resultat: Studierna visade att kvinnor har sämre livskvalitet än män samt att 

stigande ålder har en negativ inverkan på livskvaliteten efter stroke. Faktorer som påverkade 

livskvaliteten negativt var måttligt och svårare stroke, mindre social samvaro efter stroke samt 

om patienten hade dålig ADL förmåga. Patienterna som drabbades av depression direkt efter 

stroke riskerade också att lida av det i ett senare skede. En annan avgörande faktor för om 

patienten drabbades av poststroke depression var om denne hade några svårigheter att röra sig 

eller om deras möjlighet till socialt umgänge hade förändrats. Det fanns inget som visade på 

något samband mellan poststroke depression och vilken könstillhörighet patienten hade.  
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Introduktion 

Stroke 

Stroke är den sjukdom som upptar flest vårdplatser i Sverige. Ungefär 33 000 patienter vårdas 

årligen på grund av stroke och år 2007 avled 7 930 personer i Sverige till följd av denna 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Sjukdomen drabbar både kvinnor och män och stroke är ett 

samlingsnamn för olika former av cerebrala embolier och tromboser, samt intracerebrala 

hematom och subarachnoidal blödningar. (Ericson & Ericson, 2008).  

Riskfaktorer 

Den vanligaste riskfaktorn för att drabbas av stroke är hypertoni, vilket gör att påfrestningen 

på blodkärlen ökar och risken för att kärlen ska spricka blir större. Andra riskfaktorer är 

diabetes, hyperlipidemi och andra hjärt-kärlsjukdomar. Många av de patienter som drabbas av 

stroke har även arterioskleros som grundsjukdom (Ericson & Ericson, 2008), något annat som 

är vanligt är att de som drabbas är rökare, då rökning markant ökar risken (Kurl, Sivenius, 

Mäkikallio, Rauramaa, & Laukkanen, 2008). 

Patofysiologi 

Det som händer vid en stroke är att hjärnans vävnad drabbas av ischemi på grund av en 

ocklusion eller en blödning av en cerebral artär. När detta händer får inte hjärnan syre. Går det 

för lång tid utan syre, börjar hjärncellerna i det utsatta området att dö och då riskerar det att bli 

en bestående hjärnskada. Hjärnskadans omfattning beror på hur stor grad av ischemi som 

hjärncellerna drabbas av samt hur länge ischemi kvarstår (Considine & McGillivray, 2009). 

Behandling  

Ett snabbt akut omhändertagande vid stroke är livsviktigt. Ju längre tiden går desto större 

riskerar hjärnskadan att bli. Ericson och Ericson (2008) uttrycker det att ”tid är hjärna”. Det 

vill säga att vid misstanke om stroke utlöses ett rädda hjärnan larm förutsatt att vissa kriterier 

uppfylls. Dessa kriterier är bland annat att plötslig svaghet i arm och/eller ben och/eller afasi 

uppträtt, att patientens ålder inte överstiger 80 år samt att patienten kan vara på en 

akutmottagning inom tre timmar från symtomens debut. Om dessa kriterier uppfylls kan 

patienten genomgå Trombolys. Det är den enda medicinska behandling som används vid ett 

rädda hjärnan larm, denna behandling syftar till att minska tiden som hjärncellerna blir utan 
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näring genom att snabbt öppna upp det tilltäppta blodkärlet. Det görs med ett blodförtunnande 

läkemedel som förhindrar att nya proppar bildas (Ericson & Ericson, 2008). 

Om orsaken till stroke i stället är en hjärnblödning så tas patienten i de flesta fall om hand på 

samma sätt som vid en hjärninfarkt vad gäller övervakning, omvårdnad och rehabilitering. 

Oftast görs ingenting åt en hjärnblödning på grund av att hematomet brukar resorberas efter 

cirka en till sex månader(Ericson & Ericson, 2008).  

Den viktigaste behandlingen är rehabiliteringen. Många som fått en stroke kan rehabiliteras 

bra, även om livet för det flesta, efter en stroke aldrig blir som livet de hade innan(Tseng, 

Chen, Wu & Lin, 2007). Tack vare att hjärnvävnaden är plastisk kan den till viss del 

kompensera och bilda nya vägar att ta sig förbi det skadade området vid skador och/eller 

bortfall. Det är möjligt att på grund av detta iaktta förbättringar även lång tid efter en svårare 

hjärnskada. Med rätt träning är det möjligt att återuppbygga många av de kroppsliga 

funktioner som försämrats eller skadats vid stroke (Considine, & McGillivray, 2009; Tseng, 

Chen, Wu & Lin, 2007).  

Prognos 

Dödligheten i stroke, orsakad av ocklusion, har idag minskat betydligt och även så frekvensen 

av de kvarstående men som patienterna kan drabbas av, detta tack vare att det akuta 

medicinska omhändertagandet, den specifika omvårdnaden och den aktiva rehabiliteringen 

har utvecklats (Tseng et al., 2007). Det innebär att många fler personer idag kan återgå till ett 

självständigt liv. När det gäller prognosen vid blödning så är dödligheten stor beroende på 

vilken sorts blödning det handlar om och var i hjärnan den sitter (Ericson & Ericson, 2008). 

Depression 

Depression definieras av Grunberger (1979) som något som inträffar när det finns en störning 

på jagets förmåga självkärlek. Detta händer då det är alltför stort gap mellan jaget och 

jagidealet (enligt Cullberg, 2000, s. 314). Depression kännetecknas av att en person känner 

ångest, oro och/eller ängslan. Depression är något som kan drabba alla människor. Det finns 

studier som visar att hos äldre är det vanligt att de depressiva perioderna blir längre och att 

återfall blir vanligare. Tiden mellan de depressiva perioderna blir kortare och det är ca 10 % 

av de äldre i samhället som får behandling för sin depression. I studier har det också visat att 
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äldre är mer benägna att ta sitt liv vid depression eller social ensamhet (Farrel, 2004).  

Det kan vara svårt att upptäcka ett depressionstillstånd eftersom det är vanligt att dessa 

patienter ofta söker vård på grund av somatiska symtom. Om en kris - och sorgereaktion varar 

längre än två månader eller om symtomen är allvarliga och/eller om påtaglig 

funktionsnedsättning har drabbat patienten bör en depressions diagnos övervägas 

(Mårtensson, Runeson, Landén & Morgell, 2009-2010). För att en patient ska få diagnosen 

depression så krävs det att minst ett av två grundläggande kardinalsymtom uppfylls och de är 

antingen nedstämdhet och/eller att patienten har tappat intresset för det som normalt brukar 

glädja denne. Vidare så skall ytterligare något eller några andra symtom uppfyllas som 

oro/agitation alternativt förlångsamning/retardation, aptitförändring/viktpåverkan, 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, trötthet, initiativsvårigheter, negativa tankar och 

suicidplaner. Dessa symtom är olika i antal beroende på vilken depressionsdiagnos patienten 

får (Murray, 2007). 

Behandling 

En förutsättning för att kunna behandla en depression är att patienten får stöd och känner 

förtroende för sin samtalskontakt, samt att den som behandlar är helt införstådd med att det 

krävs både tid och engagemang för att nå ett tillfredsställande resultat. Det är viktigt att det är 

samma person som har kontakt med patienten under hela behandlingen eftersom behandlaren 

måste kunna se förändringar i tillstånd, eventuell suicid risk och för att patienten ska kunna 

utveckla det viktiga förtroendet för sin samtalskontakt (Mårtensson et al., 2009-2010). 

Vid svårare depressioner används ofta kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket innebär en 

samtalsform där patienten tillsammans med sin samtalskontakt får lära sig att försöka vända 

negativa tankar till positiva sådana till exempel genom dagboksanteckningar och 

ifrågasättande av de negativa tankar som patienten har (Ekers, Richards & Gilbody, 2008). En 

viktig del i KBT är också att patienten får lära sig att hantera ångest och träna fobier med 

mera.  Denna metod kombineras oftast med en läkemedelsbehandling. (Andersson Höglund & 

Hedman Ahlström, 2000). En annan vanlig behandling är Electric Convulsive Treatment 

(ECT) vilket innebär att elektriska impulser sänds in i hjärnan under narkos. Dessa impulser 

utlöser ett epileptiskt anfall och det är detta som är det verksamma med behandlingen. Det är 

förmodligen mängden frigjorda monoaminer i de aktuella synapserna som ger den 

antidepressiva effekten. Det är samma effekt som blir av epileptiska anfall utlösta av kemiska 
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medel. Detta är en relativt lindrig behandling som oftast inte ger några besvär. Ibland kan en 

lättare minnesrubbning uppträda efter en serie el-behandlingar, men denna är övergående 

inom några veckor. Förbättring kan ofta ses redan efter andra eller tredje behandlingen och 

det brukar inte behövas ge flera än sex till åtta behandlingar (Cullberg, 2000). 

Prognos 

Prognosen vid depression är god. Med en bra samtalskontakt och god vård blir många friska. 

KBT är en stor hjälp i dagens psykiatri och gör att allt fler får hjälp att hantera sin depression 

och de negativa tankar som kommer med den (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 

2000). 

Post stroke depression  

Många drabbas efter en stroke av en krissituation som kan innebära att humöret blir ostabilt. 

En del patienter får problem med att kontrollera sina sinnesuttryck, vilket kan märkas i 

plötsliga gråtattacker följda av okontrollerat fnitter eller rent av hysteriska skrattanfall. 

(O´Rourke, MacHale, Signorini & Dennis, 1998). Patienter med stroke kan få kvarstående 

men som bland annat kan vara hemiplegi, ansiktspares, afasi, problem med 

sväljningsförmågan poststroke smärta, spasticitet. Många av dessa men innebär en stor 

förändring i allt från det dagliga livet till interaktionen med andra människor (O´Rourke et al., 

1998).  

Detta kan i sin tur medföra att patienten känner stor ångest och det är vanligt att denne känner 

sig nedstämd och har växlande humör. Många utvecklar en så kallad reaktionsdepression 

direkt efter sitt insjuknande och detta är en typ av krisreaktion (Whyte & Mulsant, 2002). Det 

kan vara svårt för patienten att hantera det som hänt och ungefär 10 - 27 % av patienterna med 

stroke drabbas av depression direkt i samband med stroke. Och inom två månader har 15 - 40 

% upplevt depressiva symtom (Farrel, 2004). Vid poststroke depression tappar patienten ofta 

initiativförmågan och lusten att träna, de får också minskad energi och minskad 

koncentration, vilket är negativt när patienten kommer i rehabiliteringsfasen. Tidigare studier 

har visat att det finns en sämre förmåga att klara av moment i den dagliga livsföringen hos 

patienter med post stroke depression än hos patienter som inte lider av depression efter stroke, 

med samma funktionsnedsättning. Patienter med post stroke depression har också högre 

dödlighet än de patienter som inte lider av depression (Farrel, 2004). Vidare är social isolering 
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upp till ett år efter stroke också en stor bidragande faktor för att utveckla post stroke 

depression. Post stroke depression är en väntad psykologisk reaktion på en traumatisk 

händelse och inte en unik biologisk konsekvens av stroke (Whyte & Mulsant, 2002). 

Livskvalitet 

WHO´s defininition av livskvalitet: ”An indivindual´s perception of his/her position in life in 

the context of the culture and value system in whitch he/she lives, and in relation to his/her 

goals, expections, standards and concerns. It is a broad-ranging concept, incorporating in a 

complex way the person´s physical health, psychological state, level of independence, social 

relationships, and their relationship to salient features of their environment” (enligt Western, 

2007, s. 1269). Som Bowling (2003a, 2003b) säger är livskvalitet något som kan förändras 

under livet och efter de erfarenheter en människa fått. För människor med handikapp eller 

sjukdom kan livskvalitet vara något helt annat än för en frisk människa. En cancersjuk person 

kan till exempel tycka sig ha en god livskvalitet på grund av att han har en god familjerelation 

och att han vaknar varje dag. Livskvalitet är något som är olika för alla människor och ingen 

kan säga vad som är livskvalitet för en annan människa. Det finns många faktorer som kan 

påverka livskvaliteten till exempel hur patienten själv reagerar på förändringar, förväntningar 

och kulturella värderingar Det är också patientens förmåga att se någon mening med det som 

inträffat och kunna förstå varför (enligt Murphy, Cooney, Shea & Casey, 2008, s. 607). 
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Sjuksköterskan och omvårdnad 

Starkstein och Robinson (1988) skriver att sjuksköterskan är en viktig del i omvårdnaden vid 

depression och att hon kan vara till stor hjälp vid identifieringen av deprimerade patienter. Det 

kan vara svårt att identifiera dessa patienter efter stroke då de kan ha problem med till 

exempel förståelse eller tal (enligt Lightbody et al., 2007, s. 506). Många patienter med stroke 

är i en väldigt sårbar och utsatt livssituation därför är det extra viktigt att sjuksköterskan kan 

agera yrkesmässigt utefter den kunskap som finns inom området (Jahrén, Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005). Sjuksköterskan måste kunna tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov och vara lyhörd för den situation patienten befinner sig i. Många patienter 

med stroke behöver hjälp med den dagliga livsföringen efter sitt insjuknande, det är då 

sjuksköterskans uppgift att se dessa behov och se till att de blir tillgodosedda på bästa sätt. 

Genom att hjälpa patienten med dessa behov får sjuksköterskan också en närmare kontakt 

med patienten och kan se vad denne har för fortsatta behov. Sjuksköterskan måste i mötet 

med dessa patienter utveckla en god vårdrelation och försöka ha ett nära samarbete för att 

kunna upptäcka även de osynliga behoven som kan finnas (Jahrén et al., 2005). Eftersom det 

är viktigt för patienter med stroke att vilja rehabiliteras, och bra rehabilitering är viktig, är det 

också viktigt att sjuksköterskan kan nå patienterna på deras nivå. Att kunna förstå och prata 

med dem om vad som hänt och stödja patienten i sin sjukdom. För att sedan kunna motivera 

dessa till fortsatt rehabilitering (Tseng et al., 2007). 

Problemformulering 

Att drabbas av psykiska besvär i samband med stroke är vanligt. Ofta kommer det känslor av 

värdelöshet och att vara en belastning för anhöriga. Detta efterföljs ofta av humörsvängningar 

och nedstämdhet som i sin tur kan leda till depression. Alla patienter drabbas dock inte av 

depression men många värderar sin livskvalitet lägre efter stroke (Tseng et al., 2007). Många 

patienter ger upp och det kan ibland vara svårt för sjuksköterskor att upptäcka dessa patienter 

och som sjuksköterska är det viktigt att veta vilka faktorer som kan påverka livskvaliteten och 

uppkomsten av depression efter stroke för att kunna stödja och hjälpa i det dagliga 

omvårdnadsarbetet (Whyte & Mulsant, 2002). 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa olika faktorer som påverkar patienters livskvalitet efter 

stroke och vilka faktorer som kan påverka uppkomsten av post stroke depression. 

Frågeställningar 

 

1. Vilka faktorer påverkar patienters livskvalitet efter stroke? 

2. Vilka faktorer påverkar uppkomsten av post stroke depression? 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Urvalet av artiklar gjordes genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och sökmotorn Elin. 

Sökorden som användes var: affecting, after stroke, care, caregiver, depression, factor*, 

nursing, nursing experiences, post stroke, quality of life och rehabilitation. Dessa användes i 

olika kombinationer. Se tabell 1. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha en 

kvantitativ eller kvalitativ ansats. Att de var skrivna på svenska eller engelska och publicerade 

mellan åren 1990 och 2010 samt finnas tillgängliga i fulltext och ha medel eller högkvalitet 

efter kvalitetsgranskningen. Exkluderades gjorde avgiftsbelagda studier samt de artiklar som 

efter granskning inte ansågs trovärdiga eller stämma överrens med studiens syfte. Sökningar i 

databaser och sökmotorn efterföljdes av läsning av titlar och utifrån detta valdes artiklar, som 

var relevanta för vårt syfte ut. Abstracten lästes och utifrån dessa gjordes ännu ett urval av de 

artiklar som verkade relevanta för studien, 34 artiklar lästes i fulltext av dessa granskades 23 

studier utifrån granskningsmallarna. Efter granskningen föll 11 studier bort på grund av för 

låg kvalitet eller att innehållet inte stämde överrens med litteraturstudiens syfte. Kvarstående 

12 studier valdes ut till resultatet. Dessa presenteras i tabell 2. 
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Tabell 1: Översikt av litteratursökningen 
Databas/sökmotorer Sökord Träffar 

N 

Utvalda artiklar 

n 

Artiklar i Resultat 

 

n 

Elin@dalarna Quality of life AND After stroke 

AND Nursing 

13 4 3 

 Quality of life AND After stroke 

AND Care 

32 1 1 

 Stroke AND Depression AND 

Caregiver 

40 3 0 

 Stroke AND Rehabilitation AND 

Depression AND Nursing 

15 

 

1 

 

1 

 Post stroke AND Depression 

AND Factor* 

56 10 4 

 Stroke AND Depression AND 

Factor* AND Affecting 

13 2 0 

Cinahl Post stroke Depression Factor* 36 2 1  

 Stroke AND Depression AND 

Nursing experiences 

2 1 0 

 Stroke AND Depression AND 

Nursing 

33 4 0 

Pubmed Quality of life AND After stroke 

AND Nursing 

17 2 2 

 Stroke AND Depression AND 

Caregiver 

34 4 0 

Värdering av litteratur 

Studiernas kvalité har granskats med hjälp av en granskningsmall vilken är modifierad utifrån 

Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Dessa 

granskningsmallar bygger på 29 ja och nej frågor där varje ja – svar ger ett poäng och max 

poängen är därmed 29 poäng. Se bilaga. Gränsen för låg kvalitet på studierna var (<19 p), 

medel kvalitet  (19 - 23 p) och hög kvalitet (24 - 29 p).  

Tillvägagångssätt 

Författarna har arbetat med uppsatsen via mail, telefon och de har även träffats fortlöpande. 

Praktiskt har artiklarna delats lika mellan författarna vilka har granskat dem var och en för 

sig. Sedan har författarna bytt artiklar och granskat varandras så att båda har granskat alla 

artiklarna. Läsning och granskning av studierna till resultatet har noggrant genomförts för att 

säkerställa att innehållet har uppfattats korrekt samt för att se att artiklarna stämmer överens 

med studiens syfte. Det i studierna som ansågs relevant markerades med överstrykningspenna. 

För att sedan diskuteras och sammanställas till resultatet.  
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Forsknings etiska överväganden 

Författarna har strävat efter att vara objektiva i vid både läsning och granskning av artiklarna.  

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text, med rubriker utifrån litteraturstudiens frågeställningar. 

Studierna i resultatet finns presenterade i tabell två. 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Författare Land 

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Brajkovic, L. Gogan, A & 

Godan, L.,  

Kroatsien  

2009 

Quality of life after stroke in old 

age: Comparison of persons living 

in nursing home and those living in 

their own home 

Kvantitativ 

 

n=60 21/29 

Medel 

Fuentes B, Ortiz X, 

SanJose B, Frank A, Diez-

Tejedor E 

Spanien 

2009 

Post-stroke depression: can we 

predict its development from the 

acute stroke phase? 

Kvantitativ 

Prospektiv Kohortstudie 

n = 85 patienter 24/29 

Hög 

Gosman-Hedström G, 

Claesson L, Blomstrand C 

Sverige 

2008 

Consequences of severity at stroke 

onset for health-related quality of 

life (HRQL) and informal care: A 1-

years follow-up in elderly stroke 

survivors 

Kvantitativ 

Prospektiv Kohortstudie 

n = 147 patienter 20/29 

Medel 

 

 

 

Jönsson A-C, Lindgren I, 

Hallström B, Norrving B, 

Lindgren A  

 

Sverige 

2005 

Determinants of quality of life in 

stroke survivors and their informal 

caregivers. 

Kvantitativ  

Longitudinell studie 

n = 304 patienter 23/29 

Hög 

Klinedinst N J, Gebhardt 

M C, Aycock D M, 

Nichols-Larsen D S, 

Uswatte G, Wolf S L, 

Clark P C 

USA 

2009 

Caregivers characteristics predict 

stroke survivor quality of life at 4 

months and 1 year 

Kvantitativ 

Prospektiv studie 

n = 132 anhöriga 19/29 

Låg 

Kwok T, Lo R S, Wong E, 

Wai-Kwong T, Mok V, 

Kai-Sing W 

Kina 

2006 

Quality of life of stroke survivors: A 

1-year follow- up study 

Kvantitativ 

Prospektiv Kohortstudie 

n = 303 patienter  25/29 

Hög 

Lee A C K, Tang S W, 

Tsoi T H, Fong D Y T, Yu 

G K K 

Kina 

2008 

Predictors of poststroke quality of 

life in older Chinese adults 

Kvantitativ 

Longitudinell studie 

n = 214 patienter 24/29 

Hög 

Nys G M S, Van Zandvoort 
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Faktorer som påverkar livskvaliteten efter stroke 

Kwok, Lo, Wong, Wai-Kwong, Mok och Kai-Sing (2006) har gjort en studie där syftet var att 

undersöka förändringar i livskvalitet det första året efter stroke och vilka faktorer som 

påverkade livskvaliteten. Forskarna lät enkäter gå ut till patienterna tre och sex månader efter 

deras insjuknande. Livskvaliteten relaterat till miljön runt omkring patienten var lägre hos de 

patienter som bodde på sjukhem än hos de som bodde i sina egna hem. Andra viktiga faktorer 

som gjorde att patienterna upplevde lägre livskvalitet var om patienterna hade mindre socialt 

stöd, handikappbidrag, om patienten fick äta pureèr/ mald mat eller sondmat, om patienten 

hade svår smärta och om patienten utövade mindre än tjugo minuters träning/rehabilitering 

per dag. Hos de patienter som hade en bättre ADL förmåga fanns en högre livskvalitet 

relaterat till psykiska och fysiska faktorer. Livskvaliteten var signifikant lägre hos kvinnor än 

hos män (Kwok et al., 2006). 

Gosman-Hedström, Claesson och Blomstrand (2008) undersökte om det fanns någon skillnad 

i livskvaliteten efter stroke, beroende på om patienten haft en lindrig, måttlig eller allvarlig 

stroke. Denna studie gjordes ett år efter insjuknandet. Denna studie var indelad i olika 

områden som forskarna tyckte hörde till livskvaliteten och ju mer problem patienten tyckte att 

denne hade med ett område ju mer påverkades livskvaliteten. Patienterna som hade haft en 

lindrig stroke hade mindre påverkan på sin livskvalitet relaterat till förlust av energi, fysiskt 

immobilisering och social isolering än patienter med måttlig stroke. Patienterna med allvarlig 

stroke hade större problem med smärta, sömn samt förflyttningar till säng eller toalett än vad 

de med lindrig stroke hade, vilket påverkade livskvaliteten negativt. Alla patienterna 

rapporterade problem med social samverkan men det var ingen större skillnad mellan 

grupperna med lindrig, måttligt eller de med svår stroke. Patienter med allvarligare stroke 

behövde hjälp med problemlösning, social interaktion och hade sämre minnesfunktion än de 

med lindrigare stroke, vilket gjorde att patienterna rapporterade sämre livskvalitet (Gosman-

Hedström et al., 2008).  

Lee, Tang, Tsoi, Fong och Yu (2008) har gjort en studie där syftet var att undersöka 

förändringar i livskvaliteten samt vilka faktorer som påverkade den samma en till sex 

månader efter stroke. Forskarna tittade på olika faktorer som kunde påverka livskvaliteten. 
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Data samlandes in genom intervjuer med patienterna, 214 patienter ingick i studien. När 

forskarna jämförde data från första och sjätte månaden kunde de se att det fanns en signifikant 

skillnad i livskvaliteten hos patienterna. De faktorer som påverkade mest sex månader efter 

stroke var lägre oro kring rehabilitering och de patienterna grät även mindre. Psykiska, 

emotionella och kognitiva faktorerna hade generellt förbättras vid jämförelsen en till sex 

månader efter stroke, vilket påverkade livskvaliteten positivt (Lee et al., 2008).   

I en svensk studie undersöktes vilka faktorer som påverkade livskvaliteten hos patienter med 

stroke. Forskarna tittade på olika faktorer som kunde påverka livskvaliteten och ju mer 

problem en patient hade med en faktor ju lägre skattades livskvaliteten. I studien var social 

samvaro associerat med bättre fysisk hälsa och vitalitet, alltså de patienter som hade bättre 

fysisk hälsa och vitalitet hade bättre tillgång på social samvaro. De patienter som hade bättre 

livskvalitet hade bättre fysisk funktion, socialt samspel, mental hälsa och generell hälsa, deras 

livskvalitet skattades således högre. Stigande ålder visade att patienterna hade sämre fysisk 

förmåga men bättre emotionell och mental funktion. Kvinnor associerades med bättre 

emotionell funktion, generellt bättre hälsa och mental funktion men hade en ökad grad av 

depression än männen (Jönsson, Lindgren, Hallström, Norrving & Lindgren, 2005).  

 

I en studie från 2007, undersöktes förändringar i den dagliga livsföringen (ADL) och 

instrumental activities of daily living (IADL) och hur dessa förändringar påverkade 

patienternas livskvalitet. Med IADL menas patientens förmåga att till exempel prata i telefon, 

handla, laga mat, sköta om hemmet, ta medicin etc. Forskarna undersökte om det fanns några 

genomgående faktorer som påverkade patientens syn på livskvalitet efter stroke. De tog upp 

socialsamverkan, mental hälsa, roller i livet som förändrats på grund av fysik och psykisk 

hälsa, kroppslig smärta, generell hälsa och vitalitet som olika områden som är viktiga i hänsyn 

till livskvalitet och ju mer problem en patient hade med något område ju lägre var 

livskvaliteten. Resultatet av studien visade att social samverkan hade en stor roll i hur 

patienterna upplevde sin livskvalitet. Efter studien kunde forskarna se att ju bättre ADL en 

patient hade desto bättre såg patienten på sin sociala - och fysiska funktion.  De såg också att 

den faktor i ADL som hade sämst resultat var roller som förändrats på grund av fysisk hälsa, 

kroppslig smärta och sämre mental hälsa. Andra faktorer som enligt studien hade inverkan på 

livskvaliteten var vitalitet, hälsan generellt, social funktion och roller som förändrats på grund 
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av emotionella problem. Studien visade också att patienter som hade bättre ADL förmåga 

hade mindre smärtor, mindre emotionella problem, bättre mental hälsa och såg bättre på sin 

hälsa generellt än patienterna med sämre ADL förmåga. En annan faktor som påverkade 

resultatet var om patienten hade minst sex års utbildning, det fanns en signifikant bättre 

mental hälsa hos dessa patienter. Män hade signifikant bättre livskvalitet än kvinnor. Patienter 

som haft fler än en stroke hade märkbart lägre livskvalitet relaterat till IADL än de som endast 

hade haft en stroke. Hög ålder hade också en negativ inverkan på IADL, patienterna upplevde 

sämre livskvalitet (Shyu, Maa, Chen & Chen, 2007). 

I en studie som gemomfördes 2009 undersökte forskarna hur trötthet och depressiva symtom 

hos vårdpersonalen påverkar livskvaliteten hos patienter efter stroke. Enkäter delades ut till 

både patienter och vårdpersonal. Forskarna hade delat upp studien i fem olika områden: fysisk 

funktion, sinnesstämning och känslor, kommunikation, minne och tänkande samt socialt 

samspel som kan vara viktiga delar i livskvaliteten ju bättre ett område blev klassificerat ju 

bättre var livskvaliteten. Här kunde författarna se att trötthet hos vårdpersonalen påverkade 

patientens minne, tänkande och deltagande i sociala tillställningar negativt. Depressiva 

symtom hos vårdgivaren påverkade patienten emotionellt, även patientens sinnestämning och 

rörlighet var sämre hos dessa patienter. Ovanstående faktorer påverkade alltså patienternas 

livskvalitet till det sämre. Resultatet visade att mindre kontakt med familjen hade en negativ 

inverkan på patientens fysiska funktion, kommunikation och livskvalitet. Forskarna kunde se 

att de äldre patienterna med stroke och de som hade manliga vårdgivare hade lägre resultat 

när det rörde kommunikation och äldre patienter hade signifikant sämre kommunikation än 

yngre patienter med stroke därför skattades livskvaliteten lägre hos dessa patienter (Klinedinst 

et al., 2009).  

En studie från 2009 jämförde livskvaliteten mellan patienter som bodde på sjukhem och de 

som bodde i sina egna hem. Studien inkluderade 60 män och kvinnor varav 30 bodde på 

sjukhem och 30 bodde i sina egna hem. Även denna studie tog upp fyra olika faktorer som 

påverkade livskvaliteten. Dessa faktorer var fysisk förmåga, psykisk förmåga, sociala 

relationer och miljö. Det forskarna i denna studie såg, var att patienter som bodde på sjukhem 

hade signifikant högre livskvalitet än de patienterna som bodde i sina egna hem. Patienterna 

som bodde på sjukhem skattade också sin livskvalitet högre i avseende av alla fyra faktorerna. 
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Endast en av patienterna som bodde hemma i sitt eget hem rapporterade att han kändes sig 

frisk och pigg. Båda grupperna rapporterad sig tillfredsställda med det sociala stödet som de 

fick från vänner och anhöriga. Faktorn miljö runt omkring patienten var det enda som 

patienterna boende i sina egna hem skattade högre än de som bodde på sjukhem (Brajikovic, 

Gogan & Godan, 2009).  

Faktorer som påverkar uppkomsten av post stroke depression 

I en kvantitativ studie från 2006, undersökte forskarna om det fanns något samband mellan 

nedsatt kognitiv förmåga hos patienter med stroke och depression och reducerad livskvalitet. 

De undersökte även om det fanns en ökad risk att drabbas av depression post stroke om 

patienten hade denna nedsatta kognitiva förmåga. De såg inte någon större skillnad i 

prevalensen av depression hos de som drabbats av det direkt efter insjuknande jämfört med de 

som var deprimerade sex månader senare. Detta ansåg forskarna vara en viktig upptäckt 

eftersom det ger en möjlighet att med hjälp av läkemedel kunna behandla en depression direkt 

när stroken upptäcks och i och med det kunna minska risken för post stroke depression i det 

senare skedet. Forskarna kunde även se ett samband mellan tidig depression efter stroke och 

om patienten var kvinna, hade diabetes sedan tidigare eller hade haft transistorisk ischenisk 

attack (TIA) tidigare, medan det efter sex månader fanns ett samband mellan depression och 

försämrad kognitiv förmåga. De undersökte även vilken specifik kognitiv förmåga som kunde 

orsaka post stroke depression och den största orsaken var en störning på den visuella 

förmågan. Andra störningar efter stroke som påverkade utvecklandet av depression var 

oförmåga att ta egna beslut, om patienten led av neglekt, uppvisade en störning i adekvat 

resonemang, hade nedsatt språkförståelse, svårigheter med verbalt och visuellt minne samt 

hade talsvårigheter (Nys et al., 2006). 

Sit, Wong, Clinton och Li (2007) undersökte vilka faktorer som kunde associeras med post 

stroke depression hos kinesiska patienter som hade haft sin första stroke. Studien gjordes 

under sex månader och data samlades in vid två tillfällen. Först inom 48 timmar efter att 

patienterna hade kommit till en rehabiliterings avdelning och sedan sex månader senare. 

Resultatet visar att det inte finns något samband mellan post stroke depression och vilket 

område i hjärnan som drabbats av ischemi eller vilken typ av stroke det rört sig om (ocklusion 

eller blödning). Däremot visade det sig att post stroke depression kan höra ihop med sämre 
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förmåga att röra sig samt en förändring i familjerollerna till följd av stroken. Vidare såg 

forskarna ett samband mellan post stroke depression och förändrat socialt nätverk (Sit et al., 

2007). 

I en kvantitativ studie undersökte forskarna vilken som skulle kunna vara den avgörande 

faktorn till depression initialt, en respektive tre månader efter stroke. Resultatet visade att 

efter en månad fanns det ett samband mellan depression och invaliditet, fysisk försämring, 

förändringar i National Institute of Health Institute Stroke Scale (NIHSS), reducerat socialt 

stöd samt om patienten befann sig på sjukhus. Resultat efter tre månader blev det samma med 

ett tillägg på om patienten led av nedsatt kognitiv förmåga. Studien visade även att de 

patienter som blev deprimerade direkt när de fått stroke även var det vid det senare 

undersökningstillfället (Townend et al., 2006). 

I en kvantitativ studie från 2009 undersökt om det är möjligt att förutse en eventuell 

utveckling av post stroke depression direkt när patienten drabbats av stroke. Av resultatet gick 

det att utläsa att de patienter som löpte större risk för att utveckla depression tre månader post 

stroke kunde sammankopplas med strokens svårighetsgrad samt vilken psykisk hälsa 

patienten hade vid sjukdomstillfället och vid inläggningen på avdelningen. Det fanns inget 

samband med ålder, kön, om patienten diagnostiserats med depression tidigare eller om det 

fanns hereditet (Fuentes, Ortiz, SanJose, Frank & Diez-Tejedor., 2009).  

Van de Port., Kwakkel, Bruin & Lindeman undersökte även de i sin studie från 2006 vilken 

som var den avgörande faktorn till post stroke depression. Undersökningen gjordes både ett år 

post stroke och sedan två år senare. Denna studies resultat visade ett starkt samband mellan 

post stroke depression och vilken typ av stroke det rörde sig om, utmattning, 

rörelsefunktionen i armar och ben, försämrad ADL och IADL. Forskarna såg även att om 

patienterna hade varit utmattade eller hade haft försämrad IADL ett år post stroke löpte de en 

märkbart högre risk för att lida av depression även tre år post stroke. Resultatet visar däremot 

inget samband mellan post stroke depression och om patienten var en kvinna, om denne hade 

någon partner, vilken utbildnings nivå patienten hade, hur lång tid det hade gått mellan 

stroken och rehabiliteringen eller vilken sida av hjärnan som hade drabbats (Van de Port et al., 

2006). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med den här studien var att undersöka faktorer som påverkar patienternas livskvalitet 

efter stroke samt vilka faktorer som kan påverkan uppkomsten av post stroke depression. 

Studierna visade att kvinnor hade sämre livskvalitet än män samt att stigande ålder hade en 

negativ inverkan på livskvaliteten efter stroke (Shyu et al., 2007; Kwok et al., 2006; Jönsson 

et al., 2005). Faktorer som påverkade livskvaliteten negativt var måttligt och svårare stroke, 

mindre social samvaro (Gosman-Hedström, 2008), om patienten hade dålig ADL förmåga 

samt om patienterna bodde i sitt eget hem eller på ett sjukhem (Kwok et al., 2006). De 

patienterna som drabbades av depression direkt när de fått stroke riskerade också att lida av 

det samma i ett senare skede, (Nys et al., 2006; Townend et al., 2006). En annan avgörande 

faktor för om patienten skulle drabbas av post stroke depression var om denne hade några 

svårigheter att röra sig eller om deras möjlighet till socialt umgänge hade förändrats (Sit et al., 

2007).  

 

Resultatdiskussion 

 

Livskvalitet efter stroke 

I resultatet av studierna framgick det att kvinnor hade sämre livskvalitet efter stroke än vad 

män hade (Shyu et al., 2007; Kwok et al., 2006). Uppsatsförfattarna anser att det är ett viktigt 

resultat eftersom det är något som bör finnas i åtanke hos sjuksköterskan, då denne är 

ansvariga för patienternas omvårdnad. Det är då även viktigt att komma ihåg att kvinnorna 

kanske har lättare för att må dåligt efter stroke samt att även komma ihåg de psykiska 

behoven som finns hos människor, inte bara fokusera på de kroppsliga behoven. Det är dock 

nödvändigt för sjuksköterskan att trots detta resultat inte enbart fokusera på kvinnorna utan 

också tänka på att männen kan lida. Till exempel kan människors kroppsliga funktion 

drastiskt ha förändrats vid stroke, som uppsatsförfattarna även tar upp under introduktionen är 

detta ett vanligt men och något som många människor lider mycket av (Western., 2007). Det 

uppsatsförfattarna också tänkte på var att de människor som efter en stroke tycker att deras 

livskvalitet har försämrats kanske också har lättare att drabbas av en depression, då deras 
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redan utsatta situation efterföljs av lägre livskvalitet. Uppsatsförfattarna skriver i 

introduktionen att depression kan komma av en kris i livet och en stroke kan för många vara 

just en sådan och även om inte alla som drabbas av stroke blir deprimerade så skattar många 

sin livskvalitet lägre (Pfeil, Gray & Lindsay, 2009).  

En annan upptäckt som Kwok et al. (2006) gjorde var att de som bodde på sjukhem hade lägre 

livskvalitet är de som hade annat boende, detta kan också vara en faktor som bidrar till 

utvecklandet av depression då en person, som tidigare kunnat klara sig själv måste flytta till 

ett boende där hjälp erbjuds, mot sin egen vilja (Kwok et al., 2006). Dock har en av studierna, 

den av Brajkovic et al. i stället kommit fram till den raka motsatsen, nämligen att patienter 

som levde på sjukhem hade signifikant bättre livskvalitet än de som bodde i sina egna hem. 

Vad denna skillnad beror på kanske kan vara av kulturell art då Kwok et al. gjort sin studie i 

Asien och Brajkovic gjort sin i Kroatien. Uppsatsförfattarna anser att det är en viktig att ha i 

åtanke att detta påverkar patientens livskvalitet och att det därför är viktigt att lyssna på 

patientens egna önskningar vid till exempel vårdplaneringar (Brajkovic et al. 2009). 

En annan faktor som enligt resultatet visade sig viktig för livskvaliteten var patientens ålder. 

Äldre människor som hade haft stroke flera gånger hade mer problem och upplevde sämre 

livskvalitet än yngre (Jönsson et al., 2005). Detta anser också uppsatsförfattarna är viktigt i 

enlighet med Tseng et al., (2007) att ha i åtanke när en sjuksköterska arbetar med äldre 

patienter med stroke eftersom de kanske inte känner sig motiverade nog till att delta i 

rehabiliteringen (Tseng et al., 2007).  

En av de mest genomgående faktorerna som påverkade patienternas livskvalitet efter stroke 

var socialsamvaro och relation till familjen. Detta tror uppsatsförfattarna precis som Shyu et 

al., (2007) att är jätte viktigt att komma ihåg när man som sjuksköterska jobbar med patienter 

efter stroke, med tanke på hur viktigt rehabiliteringen är. Om en patient inte vill medverka i 

rehabiliteringen, kan det vara bra att tänka på hur mycket denna patient träffar andra 

människor. Kanske skulle denna patient behöva lite hjälp ut för att få socialt umgänge och 

med detta kan patienten bli mer motiverad till att försöka träna (Shyu et al., 2007) 
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Post stroke depression 

Nys et al. (2006) anser i sin studie att det är en bra upptäckt att det inte är någon skillnad i 

förekomsten av depression hos patienterna direkt efter att de fått sin stroke jämfört med efter 

sex månader. Detta anser uppsatsförfattarna i likhet med Nys et al., (2006) är något som är bra 

att veta eftersom det ger en chans till behandling direkt (Nys et al., 2006). Nu är dock inte 

läkemedelsinsättning sjuksköterskans uppgift, men läkemedelshantering ingår ändå i hennes 

dagliga arbete och det är viktigt att denne vet vad som kan göras för att hjälpa patienterna 

(Bennet, 1996; Nys et al., 2006). Det har även visat sig i studierna att det är vanligt 

förekommande att de patienter som blir deprimerade direkt när de har diagnostiserats med 

stroke ofta förblir deprimerade lång tid efteråt. Detta är viktigt att tänka på framförallt när 

patienten skrivs ut och får åka hem eller till annan vårdinrättning. Det är viktigt med 

uppföljningen både ur stroke synpunkt och ur depressions synpunkt eftersom det kan vara 

svårare att motivera sig till fortsatt träning om patienten dessutom är deprimerad. Och skulle 

patienten vara deprimerad och inte känna sig motiverad nog till fortsatt träning blir det ju 

ingen förbättring i de kvarstående men som denne kanske lider av. Ser patienten ingen fysisk 

förbättring blir patienten kanske mera deprimerad och det hela blir en ond cirkel (Nys et al., 

2006; Townend et al., 2006). 

I flera studier visar det sig att förekomsten av post stroke depression kan kopplas ihop med 

om patienten har nedsatt fysisk förmåga (Sit et al., 2007; Townend et al., 2006; Van de Port et 

al., 2006). Detta kan vara något som är tänkvärt eftersom det kanske går att lindra 

depressionen om det går att motivera patienten till tidig rehabilitering och träning. Det är 

sjuksköterskans ansvar att motivera och hjälpa patienten, men även att råda sina kollegor att 

göra det samma (Farrel, 2004).. Det är viktigt för sjuksköterskan att veta när det är lämpligt 

att antingen motivera patienten till mera träning eller bromsa denne lite med det samma 

(Jahrén et al., 2005). Något som är värt att fundera på är att en av studierna visade ett annat 

resultat i fråga om orsaken till post stroke depression och det är den gjord av Van de Port et 

al. (2006). Deras resultat visar på ett samband mellan post stroke depression och vilket 

område i hjärnan som drabbats av stroken. Detta är något som inte visat sig i några av de 

andra studierna som uppsatsförfattarna har granskat, men det kan vara värt att fundera över. 

Denna studie fick dock liknande resultat som de andra vad gäller de andra orsakerna till post 



19 

 

stroke depression. Det vill säga försämrad rörelsefunktion och nedsatt ADL funktion (Van de 

Port et al., 2006).  

Två av studierna visade heller inget som kan kopplas mellan post stroke depression och om 

det var en kvinna eller man som drabbats av stroke (Van de Port et al., 2006; Fuentes et al., 

2008). Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom en annan av de granskade studierna fick ett 

helt annat resultat, nämligen den av Nys et al. (2006). Här såg forskarna i stället ett samband 

mellan depression och kvinnlig könstillhörighet och förekomsten av antingen diabetes eller 

TIA sedan tidigare (Nys et al., 2006). Uppsatsförfattarna anser att det kan vara lite tvetydigt 

att veta vad som gäller när det blir skilda resultat, men i slutändan är det lika viktigt att vara 

uppmärksam på vilka patienter som riskerar att drabbas av poststroke depression vare sig det 

är en kvinnlig eller manlig patient det är fråga om.  

En annan tanke som uppsatsförfattarna fick var att kvinnor skattade sin livskvalitet lägre efter 

stroke än männen. Det är ett intressant resultat då det inte fanns någon könslig skillnad när det 

gällde depression efter stroke. Alltså blir inte alla som skattar sin livskvalitet lägre efter stroke 

deprimerade (Shyu et al., 2007). 

 

Metoddiskussion 

När uppsatsförfattarna sökte artiklar använde de olika sökord i olika kombinationer. Detta gav 

ett antal träffar, när det gäller sökningarna kring depression efter stroke var det ganska svårt 

att hitta relevanta artiklar. Många av sök resultaten gav medicinska resultat vilket inte 

uppsatsförfattarna var ute efter. De medicinska artiklarna valdes bort eftersom de handlade 

om var skadan i hjärnan satt och om medicinsk behandling av depression och dessa kunde inte 

tas i samband med omvårdnaden kring stroke patienterna. De artiklar som valdes bort kan 

också ha innehållit nödvändig information som uppsatsförfattarna nu missat (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Artiklarna som användes i resultatet kom från hela världen men många kom från Asien, vilket 

kanske kan ha gett ett lite felaktigt resultat eftersom det är en ganska stor kulturell skillnad 

mellan Asien och Skandinavien. Detta genom att vården kanske inte bedrivs på samma sätt i 

Asien som i Skandinavien.  
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Alla artiklar som användes i resultatet var skrivna på engelska, detta medför en risk för fel 

tolkning och risk för att uppsatsförfattarna missuppfattat resultatet av artiklarna. Eftersom 

uppsatsförfattarna inte har engelska som modersmål (Forsberg & Wengström, 2008). 

Uppsatsförfattarna har i denna studie sökt både kvantitativa och kvalitativa artiklar, men 

endast hittat relevanta sådana av kvantitativ ansats. Detta kan ha påverkat resultatet då det 

oftast är frågeformulär som besvaras i kvantitativa och inte så mycket patienternas egna ord. 

Uppsatsförfattarna har i resultatet inkluderat en studie med låg kvalitet och en studie där 

uppsatsförfattarna inte hittat att studien blivit granskad av någon forskningsetisk kommitté.  

Denna studie togs med eftersom resultatet i studien ansågs vara till stor användning för 

litteraturstudiens resultat. Det kan ha påverkat sanningsvärdet i denna litteraturstudie då denna 

studie inte uppfyllde de poäng som användes för att mäta trovärdigheten (Polit & Beck, 

2008). En annan faktor som påverkade resultatet var att det endast gavs åtta veckor att arbeta 

med litteraturstudien. Hade det getts mer tid hade uppsatsen kunnat utvecklas mer och då 

antagligen till det bättre.  

Projektets kliniska betydelse 

Nyttan med denna studie kan ses i att finna förståelse för faktorer som påverkar livet för 

patienter post stroke och genom detta kan sjuksköterskan stötta och hjälpa dessa i det dagliga 

livet för att rehabiliteras och få tillbaka så mycket som möjligt av sitt tidigare liv.  

Förslag till vidare forskning 

Sjuksköterskan har en viktig roll i stroke vården och därför tycker uppsatsförfattarna att det 

borde göras mer forskning ur sjuksköterskans perspektiv och arbetsområde. En studie som tar 

upp hur strokepatienterna upplever sjuksköterskans arbete och hur patienterna vill att 

sjuksköterskan ska agera för att stödja på bästa sätt.  Detta skulle kunna belysa 

sjuksköterskans roll och vilka omvårdnadsåtgärder som är viktigt för att förhindra lägre 

livskvalitet och utvecklandet av depression efter stroke. En studie som tar med kvalitativa 

studier för att se patienterna egna ord och erfarenheter av livskvalitet och depression efter 

stroke.    
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvantitativa studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   
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17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 


