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Sammanfattning 

Stroke är en allvarlig sjukdom som betraktas som den främsta orsaken till funktionsnedsätt-

ning i vuxen ålder och kräver flest vårddagar på sjukhus. 

Syftet med denna studie var att analysera vilka faktorer som har betydelse för en persons livs-

kvalitet efter genomgången stroke samt möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal att 

underlätta för strokepatienten att återfå sin livskvalitet. 

Studien genomfördes som en sammanställning av litteraturen med induktiv ansats där förfat-

tarna granskade fyra studier med kvalitativ design och nio studier med kvantitativ design. 

Utmaningarna efter stroke är många för den som insjuknat. Livskvalitet påverkas inte enbart 

av de fysiska funktionsnedsättningar som stroke medför utan även av psykiska och sociala 

faktorer som till exempel depression, ångest, brist på socialt umgänge och fritidsaktiviteter. 

Kunskap, motivation och stöd var avgörande faktorer under återhämtningen och påverkade 

patientens följsamhet till rehabiliteringen. Studiens resultat visade att KUNSKAP om sjuk-

domen, rehabiliteringen och de resurser som fanns att tillgå under den krävande återhämt-

ningsprocessen var en viktig faktor för att strokepatienter skulle uppleva meningsfullhet med 

tillvaron och på så sätt uppleva livskvalitet. Kunskap ökade i sin tur MOTIVATIONEN vilket 

bidrog till att patienter valde att fortsätta vilja och orka återfå förlorade funktioner. För att 

detta skulle vara möjligt måste personer som drabbats av stroke erhålla STÖD i form av hjälp 

från familj och vänner samt olika insatser från hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: känsla av sammanhang, självskattning, självbild, egenförmåga, stroke, 

behovsbedömning, vårdbehovsbedömning, livskvalitet.  
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Abstract 

Stroke is a serious disease that is regarded as the main cause of disability in adulthood and 

requires most days for hospitalization. 

The purpose of this study was to analyze factors of importance for post-stroke patients in 

order to maintain good quality of life and professionals may facilitate these patients to regain 

their quality of life. 

The study was conducted as a summary of the literature with an inductive approach in which 

the authors examined four studies with qualitative design nine studies with quantitative 

design. 

Challenges after stroke are many for stroke survivors. Quality of life in these individuals are 

affected not only by the physical impairments that stroke causes, but also by psychological 

and social factors such as depression, anxiety, lack of social interaction and leisure activities. 

Knowledge, motivation and support were key factors for the long-term recovery and affected 

the patient's adherence to rehabilitation. Our findings highlight that KNOWLEDGE about the 

disease, rehabilitation and the resources available under the demanding recovery process was 

an important factor for stroke patients in order to experience meaningfulness in their life and 

thus quality of life. Knowledge increased the MOTIVATION that helped stroke survivors to 

continue wanting get better and recover the lost functions. For all this to be possible, people 

who suffered stroke needed to obtain SUPPORT in the form of help from family and friends 

and different contributions by health services. 
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“Well it was like being a goldfish in a bowl just looking out and I thought I’m in here and 

people can come and see me. But when you’ve had a stroke people don’t want to come and 

see you and don’t know why it is. All your friends that you’re supposed to have never actually 

come and see you. I don’t know whether it’s the disability side it’s embarrassing.” 

(Reed, Harrington, Duggan och Wood, 2009, s 19). 
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Inledning 

Stroke är en allvarlig sjukdom och betraktas som den främsta orsaken till funktionsnedsätt-

ning i vuxen ålder och kräver flest vårddagar på sjukhus (Truelsen, Begg, & Mathers, 2002; 

Svenskt strokeregister, 2013). Tiden från det att personen drabbats av stroke fram tills dess att 

hon/han får vård är avgörande för framtida rehabilitering. Konsekvenserna av stroke är indi-

viduella beroende på skadans lokalisation och storlek samt omständigheter kring den drabba-

de som till exempel socialt nätverk, personliga egenskaper, grad av funktionsnedsättning. 

Som sjuksköterska stöter vi ofta i vårt yrke på personer som har överlevt en stroke och även i 

det privata livet när en granne, anhörig eller nära vän drabbas. Ökade kunskaper om stroke 

och dess konsekvenser utgör viktig kunskap för hälso- och sjukvårdpersonal i planering och 

utformning av den fortsatta vården för att i möjligaste mån bevara patienternas livskvalitet. 

Bakgrund 

Allmänt om stroke 

Stroke, tidigare kallat för slaganfall, är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. 

Sjukdomen betraktas som en av de stora folksjukdomarna i Sverige och i övriga världen. In-

sjuknandet i stroke innebär en stor förändring både för den drabbade personen liksom för när-

stående med tanke på de olika funktionsnedsättningarna som kan uppkomma efter stroke. 

Funktionsnedsättningarna och rehabiliteringstiden påverkas av hur mycket vävnad som blivit 

skadad och skadans lokalisering. Det är viktigt med ett snabbt omhändertagande med vård på 

specialiserad enhet för strokepatienter. Med snabb och specialiserad vård får drabbade per-

soner bäst förutsättningar för behandling och rehabiliteringsmöjligheter (Mätzch & Gottsäter, 

2007). 

Hälsa och stroke - definitioner 

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som ett fullständigt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande, men behöver inte innebära avsaknad av sjukdom (WHO, 1998). Inom 

ämnet omvårdnad är hälsa ett centralt begrepp och har alltid haft en central roll, där förbättrad 

hälsa kan ses som ett mål för omvårdnaden (Kirkevold, 2000; Sousa & Williamsson, 2003). 

Enligt WHOs definition från 1980 är stroke en akut utveckling av fokala (ibland globala) ne-

urologiska störningar i hjärnans funktioner som varar i minst 24 timmar eller som leder till 

död, där intracerebral orsak är trolig (Truelsen et al, 2002). 
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Förekomst  

Cerebrovaskulära sjukdomar är en av de ledande dödsorsakerna i världen. År 2001 uppskatta-

des stroke vara orsaken till 5,5 miljoner dödsfall i hela världen vilket motsvarar 9,6% av alla 

dödsfall. Två tredjedelar av dessa dödsfall inträffade i utvecklingsländer. Cirka 40% av de 

drabbade personerna är under 70 år. Stroke betraktas som främsta orsaken till funktionshinder 

hos vuxna personer och varje år måste miljoner personer som överlevt en hjärninfarkt eller 

hjärnblödning anpassa sig till ett liv med begränsningar i de dagliga aktiviteterna (Truelsen et 

al, 2002). 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år insjuknar cirka 30 000 perso-

ner i stroke. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till neurologiska handikapp i Sverige. 

Vårdtyngd orsakad av stroke beräknas kosta hälso- och sjukvården cirka 18 miljarder kronor 

per år och kräver flest vårddagar avseende den somatiska vården. Medelåldern för insjuknan-

de i stroke är cirka 75 år, dock är cirka 20% av personerna som fått stroke fortfarande i yrkes-

verksam ålder, således under 65 år (Svenskt strokeregister, 2013). 

Patofysiologi vid stroke 

Risken att drabbas av stroke ökar med stigande ålder. Rubbning i hjärt-kärlsystemet som till 

exempel vid förmaksflimmer eller förkalkningar i karotisartären är möjliga orsaker till embo-

libildning. Vissa personer drabbas av stroke som orsakas av hjärnblödning. Hjärnblödning 

uppstår oftast på grund av hypertoni, försvagning eller missbildning i en eller flera av hjär-

nans blodkärl. Blödning i hjärnan orsakar syrebrist, som i sin tur medför vävnadsskada i olika 

grad (Truelsen et al, 2002). Av de personer som drabbats av stroke beräknas 85% ha insjuknat 

i hjärninfarkt och 10% i hjärnblödning. Stroke kan även orsakas av missbildning i vitala kärl i 

hjärnan som brister (Truelsen et al, 2002; Svenskt strokeregister, 2013). 

Behandling av stroke 

I det akuta skedet, max fyra timmar efter symtomdebut kan trombolysbehandling ges för att 

lösa upp blodproppen som förorsakar symtom och på så sätt försöka minska skadorna i hjär-

nan. Trombolys ges intravenöst och utgör en risk för ökad blödningsbenägenhet, dock har stu-

dier visat positiva effekter av behandlingen. Trombolysbehandling för personer över 80 år ges 

inte som rutin. Tidigt ställd diagnos och behandling minskar risken för död i stroke och be-

gränsar även de funktionshinder som kan uppkomma efter en stroke och på detta sätt även 

behovet av framtida hjälp (Socialstyrelsen, 2009). 
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Åtgärder vid stroke kan vara farmakologiska och/eller kirurgiska. Socialstyrelsens prioritera-

de områden avseende strokevården är tydliga och har högsta prioritet avseende behandling av 

personer med akut stroke på en strokeenhet med behandling i både det akuta tillståndet och i 

den fortsatta rehabiliteringen på strokeenhet. En strokeenhet innebär att vården sker på en en-

het som har ett multidisciplinärt team med expertkunnande avseende vård och rehabilitering 

vid stroke. De positiva effekterna med multidisciplinära team resulterar i minskad dödlighet i 

sjukdomen, ökad aktivitetsförmåga eller behov av särskilt boende och stöd och detta kvarstår 

även efter fem eller tio år efter insjuknandet i stroke (Socialstyrelsen, 2009). 

Kognitiva svårigheter är ett stort problem 

De vanligaste symtomen vid stroke är motoriska med halvsidesförsvagning eller koordina-

tionsstörningar, känselstörningar, språk- eller synstörningar eller förvirringstillstånd. Depres-

sion är vanligt hos personer som drabbas av stroke och kan vara långvarigt (Lo, Cheng, 

Wong, Tang, Wong, Woo & Kwok, 2008; Morrison, Pollard, Johnston & MacWalter, 2005). 

Många av de personer som drabbats av stroke är i stort behov av stöd och omvårdnad även 

efter utskrivning från slutenvården (Socialstyrelsen, 2009). 

Riskfaktorer 

Ärftlighet, rökning, övervikt, fysisk inaktivitet och överkonsumtion av alkohol är bidragande 

orsaker till stroke. Förmaksflimmer, hypertoni, hyperlipidemi, ischemisk hjärtsjukdom, tidi-

gare stroke samt diabetes ökar risken för att drabbas av stroke. Det har även påvisats att socio- 

psykologiska faktorer som utbildning, social klass, eller etnicitet är tydligt kopplade till in-

sjuknande och är av stor betydelse (Truelsen et al 2002; Socialstyrelsen, 2009). 

Sekundärpreventiva insatser för att förebygga fortsatt ohälsa 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009) läggs större vikt än tidigare 

på preventiva insatser som stödjer personer till hälsosammare livsstilsvanor då flera riskfak-

torer för att drabbas av stroke är tydligt kopplade till ohälsosam livsstil. Diabetes är en av de 

sjukdomar som kan orsaka stroke, varför framgångsrik diabetesprevention i form av sundare 

livsstilsvanor kan bidra till minskad risk för kärlsjukdom. Även hypertoni och hyperlipidemi 

kan påverkas till viss grad med hjälp av livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2009). 
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Konsekvenser efter stroke och kognitiva följder 

Konsekvenserna efter stroke kan vara många, vissa mer påtagliga än andra och med hjälp av 

rehabilitering kan personen återfå många av sina förlorade förmågor och funktioner eller lära 

sig att kompensera dessa. Funktionsnedsättningar kan vara synliga i form av t.ex. halvsidig 

förlamning, afasi, apraxi och dysfagi i olika former. Mindre synliga konsekvenser efter stroke 

är trötthet, oftast beskrivet som mental trötthet (fatigue), svårigheter med minnet, påverkat 

korttidsminne, besvär med koncentrationen, nedsatt simultankapacitet och att dagliga göromål 

kräver mer energi och tid än tidigare. Andra vanliga besvär efter en stroke är depression, ba-

lanssvårigheter, yrsel, humörsvängningar, brist på initiativförmåga och sjukdomsinsikt. Pati-

entens sjukdomstillstånd påverkas även av andra faktorer som t.ex. familj, hem, arbete, ålder 

och personlighet (Socialstyrelsen, 2011). 

Kroeders, Bernardht & Cumming (2013) undersökte aktivitetsnivån hos 21 personer i olika 

åldrar för att se om fysisk aktivitet har en gynnsam effekt över oro och depressiva symtom 

närmaste veckan efter stroke. Förekomst av depression tidigare i livet är en viktig riskfaktor 

för att drabbas av affektiva symtom den närmaste tiden efter stroke. Vid akut stroke är det 

viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att vara särskilt uppmärksam på förstämningssynd-

rom hos patienter med tidigare känd depression och medvetenhet om risken för att oroliga 

patienter blir inaktiva under längre perioder. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdsper-

sonal känner till detta för att kunna sätta in åtgärder i tidig fas och erbjuda dem som behöver 

extra stöd och uppmuntran under mobiliseringen för att på bästa sätt höja livskvaliteten hos 

dessa personer (Kroeders, Bernardht & Cumming, 2013). 

Livskvalitet efter stroke 

Livskvalitet definieras enligt WHO (1998) enligt följande: 

“Individuals perceptions of their position in life in the context of the culture and value sys-

tems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns”. 

Ett instrument som mäter livskvalitet är WHOQOL-100. Mätinstrumentet innehåller 100 

frågor indelade i 6 domäner: fysisk förmåga, psykologisk funktion, grad av oberoende, sociala 

relationer, miljö samt andlighet. WHOQOL-100 bedömer personer uppfattningar om deras 

livssituation i kontext av deras kultur och värderingar och i förhållande till sina mål, 

förväntningar, normer och intressen. Instrumentet finns tillgänglig i 29 språkversioner. 

(WHO, 1998). 
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Riks-Stroke redovisar livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsor-

gens insatser i en ettårsuppföljning av 12 781 personer som insjuknande i stroke år 2011. Ett 

år efter stroke upplever tre av fyra personer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott eller 

ganska gott medan var tjugonde individ uppger sig ha mycket dålig hälsa. Nästan en femtedel 

av dem som deltagit i Riks-Strokes nationella ettårsuppföljning uppger sig ha ständig smärta 

samtidigt som 16 % känner sig nedstämda. Det finns en stark koppling mellan nedstämdhet 

och nedsatt allmäntillstånd med nedsatt livskvalitet och sämre upplevd hälsa till följd 

(Svenskt strokeregister, 2013). 

Thompson & Ryan (2009) undersökte i en kvalitativ studie 16 personer med stroke för att ta 

reda på konsekvenserna av stroke för relationer mellan maka/make. Rädsla, frustration eller 

ilska är dolda konsekvenser efter stroke vilket kan bidra till att skapa ett känslomässigt dis-

tanserat förhållningssätt gentemot närstående och partner. Rehabiliteringen och olika hjälp-

medel bidrar till förbättrat fysiskt status, men fatigue är svårare att hantera vilket påverkar 

individens sociala liv, arbete och gemensamma liv med sin partner. 

Olai, Omne-Pontén, Borgquist, & Svärdsudd (2007) undersökte 390 strokepatienter i åldrarna 

65 och äldre för att analysera faktorer som påverkar prognosen av vårdbehovet inför utskriv-

ning från sjukhus. Inför utskrivning från sjukhus fastställs vikten av att identifiera individens 

egna förutsättningar, det gäller för såväl sjukvårdspersonal som ska planera den fortsatta vår-

den och rehabilitering vid utskrivningen som den drabbade personen. Både den enskilde per-

sonen och anhöriga måste förbereda sig inför den nya livssituationen och prognosen för hur 

detta kommer att bli beror på faktorer knutna till individens egna förutsättningar som aktivi-

tetsgrad, boendeform före sjukdom samt behov av hjälp vid utskrivning från sjukhus (Olai et 

al, 2007). Hur personer uppskattar sin hälsa är ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn för att 

förutse deras framtida hälsa och överlevnad (Sternhagen Nielsen, Siersma, Kreiner, Conrad-

sen Hiort, Drivsholm, Falgaard & Hollnagel, 2009; af Sillén, Nilsson, Månsson & Nilsson, 

2005; Bardage, Isacson & Pedersen, 2001). 

Omvårdnad – distriktssköterskans roll 

Socialstyrelsen framställer 1995 att distriktssköterskans specialområde omfattar vård av barn 

och ungdomar i olika utvecklingsstadier och vuxna och äldre, inom ett geografiskt avgränsat 

verksamhetsområde. Arbetet som distriktssköterska innebär också att identifiera fysiska, psy-

kiska och sociala hälsorisker och ge adekvat information för att motivera till livsstilsföränd-

ringar och förebygga ohälsa. Distriktssköterskan ska ta initiativ till och vidta åtgärder som 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=Olai%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17178766
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=Omne-Pont%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17178766
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=Omne-Pont%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17178766
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=Sv%C3%A4rdsudd%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17178766
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syftar till att främja hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdomar hos enskilda och grup-

per, ansvara för patienters omvårdnad, ansvara för och medverka vid undersökningar och 

behandlingar. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska anges också att med utgångs-

punkt i patientens särskilda behov, boende eller sociala behov, ska identifiering, bedömning 

och insättning av åtgärder som garanterar patienten god vård samt samarbeta med andra yr-

keskategorier om patientens behandling och rehabilitering och motivera denne till att uppnå 

hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen allmänna råd, 1995). 

Problemformulering 

Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och övriga världen. Sjukdomen är en 

av de vanligaste orsakerna till funktionshinder hos vuxna och påverkar deras livskvalitet. 

Konsekvenserna efter stroke är många, ibland mer synliga och ibland dolda. Detta gör det an-

geläget för hälso- och sjukvården att med hjälp av tidiga och multidisciplinära insatser hjälpa 

strokepatienter att återfå så många av de tidigare funktionerna som möjligt och på detta sätt 

bibehålla en god livskvalitet. Vilka faktorer patienterna upplever som väsentliga för livskvali-

teten efter genomgången stroke är viktigt att känna till för utformning och planering av vår-

den. Som distriktssköterska möter vi varje dag personer som överlevt en stroke och ingående 

kunskap om detta bidrar till att vi kan lättare stötta och guida patienterna.  

Syfte 

Syftet är att i en litteraturstudie med granskning av artiklar av både kvantitativ och kvalitativ 

design undersöka vilka faktorer som har betydelse för en persons livskvalitet efter genom-

gången stroke samt möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal att underlätta för dessa per-

soner att återfå sin livskvalitet. 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer upplever strokepatienter vara av betydelse för livskvalitet efter stroke? 

 Vilka möjligheter har hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta för strokepati-

enten att återfå sin livskvalitet? 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats där författarna förutsätt-

ningslöst samlat in fakta inom det studerade problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna valde att granska artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Datainsamlingsmetod 

Urvalsmetod 

Sökorden som användes i datasökningen har tagits fram med hjälp av MeSH sökguiden till-

gänglig på Karolinska Institutet i Stockholm. Författarna sökte relevanta MeSH-termer: upp-

levelse av sammanhang (sense of coherence), självskattning (self-assessment), självbild (self 

concept), egen förmåga (self efficacy) tillsammans med stroke och behovsbedömning (needs 

assessment), vårdbehovsbedömning (nursing assessment) och självskattad hälsa (self-rated 

health) för att finna relevanta artiklar så att syfte och frågeställningar kunde besvaras. Se 

bilaga 2. 

Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar omfattade sökningen vetenskapliga artiklar 

med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Urval 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes under september månad 2013. Tretton ar-

tiklar valdes att ingå varav nio kvantitativa studier och fyra kvalitativa studier. Från databas-

sökningen har författarna sammanlagt fått fram 157 artiklar. Sjuttiofyra artiklar valdes att un-

dersöka vidare. Abstrakt lästes för att ta ställning till om de besvarade studiens syfte och 

frågeställningar. Efter genomgången av abstrakt inkluderades 13 artiklar för vidare gransk-

ning. 

Alla artiklar granskades, analyserades och sammanställdes av båda författarna. En systematisk 

granskning av den aktuella vetenskapliga litteraturen genomfördes. Litteratursökningen utför-

des via Högskolan Dalarnas databaser. Databassökningen har i huvudsakligen skett i 

CINAHL och PubMed och även manuellt då författarna fann intressanta artiklar i referens-

listor. För att på bästa sätt hitta all relevant litteratur inom området har författarna tagit hjälp 

av kvalificerad personal på Högskolan Dalarnas bibliotek. 
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Inklusionskriterier 

Författarna till studien beslutade att artiklarna som skulle ingå i studien skulle vara publice-

rade från och med januari 2007 till augusti 2013 och endast vara publicerade på engelska eller 

svenska med tanke på en adekvat förståelse och tolkning. 

Exklusionskriterier 

Författarna valde att exkludera artiklar som handlade om gravida kvinnor samt barn och ung-

dom då stroke som drabbar dessa grupper har en annan sjukdomsgenes. Genom att exkludera 

dessa grupper blev undersökningsmaterialet mera homogent. 

En Cochraneartikel och en rewiewartikel exkluderades. 

Relevansbedömning 

I ett första skede har författarna granskat artiklarna utifrån titel och vid osäkerhet utgått från 

principen att hellre fria än fälla. De titlar som bedömdes vara relevanta granskades av förfat-

tarna, oberoende av varandra, utifrån abstrakt. Studier som bedömdes vara relevanta utifrån 

rubrik och abstrakt sparades i fulltext eller beställdes via Högskolans biblioteksservice. Artik-

lar som endast en av granskarna bedömde som relevant diskuterades gemensamt om de skulle 

ingå i studien. Artiklarna bedöms efteråt av författarna tillsammans, om de uppfyller inklu-

sions- och exklusionskriterierna, och de artiklar som inte uppfyllde dessa sorterades bort. De 

artiklar som bedömdes vara relevanta lästes i sin helhet och kvalitetsbedömdes med hjälp av 

modifierad version av granskningsmallar av Willman & Stoltz (2006) samt Forsberg & 

Wengström (2008) se bilaga 4 och 5. Granskningsmallen för kvalitetsbedömning av kvantita-

tiva artiklar innehåller 29 frågor som kan besvaras med ja eller nej, maxpoäng 29. Gransk-

ningsmallen för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar innehåller 25 frågor, maxpoäng 25. 

Artiklarna kan kategoriseras utifrån maxpoäng genom att en procentsats räknas ut som anger 

studiernas kvalitet, 80-100% = hög kvalitet, 60-79% = medelkvalitet och <60% =låg kvalitet 

(Willman & Stoltz, 2013). 

Dataanalys 

Syftet med den aktuella litteraturstudien var att analysera patientrelaterade faktorer kring livs-

kvalitet hos personer som drabbats av stroke. Med denna utgångspunkt valde författarna att 

utföra en systematisk litteraturstudie och artiklar med såväl kvalitativ och kvantitativ design 

ingick i granskningen. Tashakkori & Teddlie (2003) lyfter fram att en av fördelarna med den-

na metod är att den tillåter bredare och djupare utforskning än om studien blivit utförd med 
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antingen den ena eller andra ansatsen. Ytterligare fördelar är möjligheten att kunna dra 

bredare slutsatser och erbjuda en mer variation av aspekter i det studerade området. 

En systematisk översikt av litteraturen, då studier med olika metoder granskas, är en forsk-

ningsmetod där data extraheras från flera publicerade kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Detta tar vara på styrkorna hos de båda ansatserna samtidigt som det skapar ett kompletteran-

de tankemönster som erbjuder mer information, balans och användbara forskningsresultat 

(Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007; Heyvaert, Maes & Onghena, 2011). 

Analysen av materialet utfördes i ett första steg genom att författarna tillsammans läste genom 

varje artikel flera gånger för att på detta sätt skapa en större förståelse för innehållet och för 

att lättare känna igen återkommande uttryck och nyckelord. I ett andra steg utfördes en kvali-

tativ innehållsanalys av resultatdelen i samtliga artiklar för att på bästa sätt belysa meningar 

som innehöll relevant information till den aktuella studiens syfte och frågeställningar. Förfat-

tarna strävade hela tiden efter att sammanhanget inte förlorades och dessa texter benämndes 

som meningsbärande enheter. I nästa steg kondenserades dessa enheter i syfte att erhålla en 

mindre och mer hanterlig text, men ändå behålla innehållet. En kondenserad text definieras av 

Graneheim & Lundman (2004) som en process med syfte att korta ner befintlig text och sam-

tidigt bevara dess kärna. Författarna har under hela processen strävat efter att inte förlora vik-

tiga data och ständiga jämförelser utfördes mellan den ursprungliga texten och den konden-

serade produkten. Från dessa enheter extraherades nyckelord och sorterades i olika kategorier 

som återspeglar det väsentliga budskapet i materialet. Resultatet tolkades och diskuterades av 

författarna tillsammans. 

Etiska aspekter 

Artiklarna som ingår i studien redovisas och tolkas objektivt av författarna och allt som svarar 

på studiens syfte kommer att presenteras. Författarna anser att då de valda artiklarna redan är 

genomförda och publicerade ses inget etiskt hinder med att utföra denna litteraturstudie. 

Resultat 

Författarna arbetade fram ett resultat som delades in utifrån studiens frågeställningar, således 

personers upplevelser av faktorer för livskvalitet närmaste tiden efter stroke och möjligheter 

för hälso- och sjukvårdspersonal att hjälpa strokepatienter att återfå sin livskvalitet. Utifrån 

materialet som analyserats identifierades fyra huvudområden: ”fysiska faktorer”, psykiska 
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faktorer”, ”sociala faktorer” och ”möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal att hjälpa 

strokepatienter att återfå sin livskvalitet” och de funna huvudområdena användes som under-

rubriker i resultatpresentationen. De fysiska faktorerna var relaterade till uppfattningar kring 

motion, stöd vid träning och anpassad motion. Sociala faktorer visade sig vara relaterade till 

socialt umgänge, avsaknad av social roll, stöd från familj, risk för isolering, gemenskap, stöd 

och utbildning från vårdpersonal, hopp, boende och fritidsaktiviteter. Psykiska faktorer hand-

lade om kognitivt status och depression. Möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal att 

hjälpa strokepatienter att återfå sin livskvalitet har funnits vara relaterade till kartläggning av 

faktorer relaterade till strokepatienters livskvalitet samt tidiga interventioner från hälso- och 

sjukvård. 

Strokepatienters upplevelser av faktorer med betydelse för hälsa och livskvalitet 

Sammanfattning av fyra kvalitativa artiklar 

Fysiska faktorer 

Uppfattningar kring motion 

1. Simpson, Eng & Tawashy (2011) undersökte eventuella hinder för att personer med stroke 

motionerar och deras uppfattning kring motion. Elva personer deltog i en fokusgrupp, varav 

åtta män. Sex teman identifierades: rörlighet, balans, utfall, stöd, egen förmåga och motion. 

Ökad rörlighet upplevdes påverka personerna positivt, både psykiskt och fysiskt. Vid rörelse- 

och balanssvårigheter uppstod rädslor kring att förlora balansen och att falla. Detta beskrivs 

av en deltagare: ”Do you know what I am most afraid of? In a mall right now cause its hap-

pened to me so many times. You´re walking along with your cane and in their hurry, especial-

ly the younger people, they hit you. They hit you this way, and they hit your cane that way, 

coming down on your knees and breaking a leg” [Rose]. 

Stöd vid träning 

Stöd från andra personer och en önskan om till exempel gruppträning upplevs som positiv. ”I 

don´t think they really understand the stroke situation” [Peter] (Simpson et al, 2011). Trots 

att motion är något som påverkar personer som överlevt stroke positivt så är en stor del av de 

drabbade inaktiva. ”To know that you´re capable of moving this part of your body or going 

from A to B” [Rose] (Simpson et al, 2011). 

2. Reed, Harrington, Duggan & Wood (2009) fastställer att under rehabiliteringen efter stroke 

är det viktigt att få hjälp att uppnå och bibehålla sina mål avseende den fysiska förmågan. För 
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den enskilde kan det vara svårt att uppnå och därför kan det behövas stöd från annan profes-

sionell personal. ”Well, as soon as I read this letter I thought that I must get on this (Commu-

nity Stroke Scheme) because I know I need help and I am not able to do it alone… and I knew 

I needed a lot more physio because I wasn´t moving as much as I used to. And I couldn´t walk 

as well when I got home from the hospital”[M49] (Reed et al, 2009). 

Anpassad motion 

Personer som överlever stroke upplever att den fysiska aktiviteten ska vara dynamisk och an-

passad utifrån de egna förutsättningarna. Strukturerade träningspass som tillhandahålls av in-

struktörer inom en fritidsanläggning upplevdes som en bra lösning jämfört med ett program 

som endast innehöll övningar. Anpassad motion och ständigt uppdaterade mål anses vara vik-

tigt för att förbättra den fysiska prestationen och skapa förutsättningar för ökad självkänsla. 

”No it wasn´t the physio, but it was exercise. It was what I wanted. I mean they give you a list 

of the exercises but those things but you don´t have the time to do it. But when you go there 

and you´ve got to do it. I think that´s the important thing. They push you into doing it. And I 

definitively come on since then.” [M7] (Reed et al, 2009). 

Gruppträning skapar en positiv psykologisk inverkan och betraktas som ett sätt att kontinuer-

ligt se nya framsteg, träffa andra personer i liknande situationer och på så sätt kunna stärka sin 

egen förmåga för att bli starkare. Prestation genom motion och målmedvetet arbete upplevdes 

som en viktig faktor för att stärka självförtroendet och tron på sig själv (Reed et al, 2009). 

Sociala faktorer 

Socialt umgänge 

Efter insjuknandet i stroke påverkas det egna sättet att uppfatta vardagen och det egna själv-

förtroendet markant. Detta orsakas till viss del av den självupplevda bristen av ett syfte med 

tillvaron eller den förändrade rollen på arbetsplatsen eller i sociala sammanhang. Minskat 

självförtroende kan även orsakas av fysiska funktionshinder vilka skapar en osäkerhet när det 

gäller att klara av eventuella hinder i omgivningen. Enligt Reed et al (2009) framkommer det 

att en stor faktor för oro hos strokepatienterna var avsaknaden av det tidigare sociala livet 

bland vänner eller på arbetsplatsen. “I suppose not being able to do what I had been able to 

do. I have given up the tourist office which I miss terribly. Because I like people and I get on 

well with people. Being on your own and living on your own, the days get very long. That was 

the most thing, the fact that I wasn’t intermingling as much as I had been” (Reed et al, 2009). 
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Avsaknad av social roll 

Den nya livssituationen medför ensamhet i tillvaron och utmaningar för att på nytt lära sig att 

klara av det som var självklart tidigare. Något som några av de drabbade personerna upplevde 

negativt var ensamheten under dagarna, den tid som innan sjukdomen var fylld med arbete 

och socialt umgänge. Avsaknandet av en tydlig roll eller syfte i samhället skapade en känsla 

av ensamhet och att de inte längre var en integrerad del i samhället. Känslan beskrivs av en 

deltagare: “Well it was like being a goldfish in a bowl just looking out and I thought I’m in 

here and people can come and see me. But when you’ve had a stroke people don’t want to 

come and see you and don’t know why it is. All your friends that you’re supposed to have ne-

ver actually come and see you. I don’t know whether it’s the disability side it’s embarrassing” 

(Reed et al, 2009). 

Perioden efter strokeinsjuknandet beskrivs som mycket ömtålig. Bristen på självförtroende 

och hur omgivningen uppfattar dessa personer utgör en bidragande orsak till att de undviker 

folksamlingar och föredrar att dra sig tillbaka i trygga, kända miljöer vilket i sin tur leder till 

ytterligare isolering från omvärlden (Reed et al, 2009). 

Stöd från familj 

Familjen utgör det viktigaste stödet för personer som överlever stroke under hela vårdkedjan. 

De hjälper till med att föra deras talan, hjälper till under rehabiliteringsprocessen och ser till 

att deras intressen försvaras. Familjen spelar en viktig roll när det gäller att förstå och erbjuda 

skräddarsydd omsorg, uppmuntra, stödja och motivera i det dagliga livet. Det betraktas också 

som familjens förtjänst att de skapar en känsla av tillhörighet och på så sätt minskar ensam-

heten och uppmuntrar till interaktion och självständighet (Reed et al, 2009). 

Risk för isolering 

3. Johansson-Blom, Carlsson, Östberg & Sonnander (2013) fastställer att när en person drab-

bas av afasi upplever många att det även påverkar den sociala situationen vilket kan leda till 

minskad livskvalitet. Afasi kan framkalla irritation och stor frustration hos den drabbade per-

sonen. Det är ofta ett stort trauma för hela familjen och kan leda till sociala begränsningar, 

uteslutning från sociala nätverk och minskat välbefinnande. Den drabbade personen och dess 

familj behöver snabbt få hjälp och stöd i form av utbildning, samtal och information om afasi. 

Kommunikationshjälpmedel finns ofta att tillgå från logopeder. Taltavlor eller bilder är bra 

alternativ till verbal kommunikation och på så sätt minimeras också risken för ensamhet och 
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isolering. Utbildning, stöd och information måste ges regelbundet under en längre tid för att 

öka anhörigas förståelse för stroke och afasi. Genom ökad kunskap förbättras den självupplev-

da livskvaliteten hos både den drabbade personen och de anhöriga (Johansson-Blom et al, 

2013). 

Gemenskap 

4. Newell, Lyons, Martin-Misener & Shearer (2009) utförde en kvalitativ studie där 53 stroke-

patienter och 36 anhöriga intervjuades angående deras upplevelser av stroke. Det framkom i 

studien att kunskapen om att inte vara ensam att överleva stroke upplevs som tröst och bidrar 

till att stärka viljan att fortsätta kämpa för att återfå de förlorade funktionerna. Det upplevs 

som lättare att förstå de utmaningar som rehabilitering och livet efter stroke innebär när erfa-

renheter delas mellan personer i samma situation. En gemensam nämnare är känslan av hopp, 

att kunna gå igen, att återgå till arbetet, att kunna leva livet så fullt ut som möjligt. Kärleken 

till familjen och det sociala nätverket av vänner utgör en viktig faktor för att främja hopp och 

ge det stöd som behövs under rehabiliteringen. “If we were ever in a situation where we 

couldn’t talk, we would pinch each other’s hand three times which would mean ‘I love you’.” 

This was used throughout their lives when words failed or could not be used. After the opera-

tion, Susan found herself alone with her husband. He was paralyzed on one side and unable 

to communicate. She held her breath, placed his hand in hers and squeezed three times. Then 

it happened. “He pinched me back three times! When I went in the waiting room I was 

laughing and crying and the children wanted to know what was the matter?” She told them, 

and they all laughed and cried too. Susan then said, “Now everybody do it!” and they did. 

For days, the “I-love-you” hand message flew fast and furious. John squeezed back every 

time. He was on the road to recovery” (Newell, Lyons, Martin-Misener & Shearer, 2009). 

En positiv faktor för att vilja komma tillbaka och följa sina framsteg kan vara att föra dagbok 

för att kartlägga tidigare färdigheter, sätta upp nya mål och utvärdera framstegen under reha-

biliteringen för att återfå sin tidigare hälsa. ”November 26, 2003. Today I need to be adven-

turous. What can I do . . . Climb a mountain? Build a rocket? Save the world? Maybe I’ll 

grow chickens. Be an Indian Chief. Or just be me. By the way, who am I? I lost myself a few 

years ago. Advice for others? Figure out what you can do and do it. Then do more of it. Then 

learn to do the things you forgot or can’t do. And do more of those. Learn to cope and deal 

with the hand that was dealt to you” (Newell et al, 2009). 
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Stöd och utbildning från vårdpersonal 

Personer som drabbats av stroke och deras närstående anser det viktigt att ha kunskaper kring 

de resurser som finns att tillgå inom hälso- och sjukvården. Känslan av att inte erhålla lämp-

ligt stöd upplevs som en betydelsefull faktor för försämrad livskvalitet med följder som ut-

brändhet hos närståendevårdarna eller depression hos de strokedrabbade personerna. Relevant 

information och utbildning i alla olika skeden av vårdkedjan upplevs som viktiga faktorer, 

men trots detta saknas strategier. Intervjuer med både personer som drabbats av stroke och 

närstående visar behov av ökade kunskaper kring sjukdomen, stöd att finna de stödresurser 

som finns att tillgå samt mer stöd från samhället (Newell et al, 2009). 

Hopp  

Hopp betraktas som en viktig faktor för strokeöverlevande personers vilja att gå framåt, nå 

sina mål och vara delaktiga i sin rehabilitering. Inspiration till hopp anses vara en viktig del i 

vården efter stroke. Återhämtning är möjlig och även om vägen dit är kantad av motgångar 

och känslor av hopplöshet kan patienten, med stöd från familj och vänner, återta kontroll över 

sitt liv och förbättra sin hälsa. Delade erfarenheter med andra personer i samma situation ska-

par förutsättningar till bättre förståelse av sin egen verklighet, att acceptera och hantera de eg-

na begränsningarna bättre och ge känslomässigt stöd till alla inblandade. Insikt om upplevel-

ser hos en annan strokeöverlevare kan förhindra social isolering genom att de personer som 

lärt sig hantera sin sjukdom kan förmedla en vision av livet efter stroke och inge en känsla av 

samhörighet och strategier för att anpassa sig till den nya livssituationen (Newell et al, 2009). 

Sammanfattning av nio kvantitativa artiklar 

Boende 

5. Brajković, Godan och Godan (2009) fann att äldre personer boende på ett vårdhem skattar 

sin livskvalitet högre än de som bor i sina egna hem efter genomgången stroke när det gäller 

boendeform, psykologiskt välbefinnande, socialt liv och tillgång till vård. Den fysiska förmå-

gan upplevs högre bland boende på vårdhem än de som bor i sina egna hem vilket förklarades 

av att de förstnämnda fick mer resurser för aktivering i det dagliga livet. Upplevd menings-

fullhet i livet, tillfredställelse med sig själv, ökat känslomässigt välbefinnande, socialt liv och 

relationer till familj och vänner är också områden där personerna som bor på en vårdinrättning 

skattar sig högre än de som bor i sina hem. Stöd från familj och vänner upplevs dock lika till-

fredställande av deltagarna och samma gäller även ekonomiska resurser och levnadsvillkor. 
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Efter insjuknandet i stroke påvisar personer boende i sina hem en negativ inställning till livet, 

avsaknad av livsglädje och meningsfullhet, missnöje med sig själva och utseende samt uppger 

sig ofta vara ledsna. Tillgång till hälso- och sjukvård upplevs som positivt och vårdinrätt-

ningsboenden skattar sig mycket nöjda med sin livskvalitet vilket inte är fallet för dem som 

bor kvar i sina egna hem. Ett gemensamt drag för de båda grupperna var missnöje kring det 

sexuella umgänget vilket påverkar livskvaliteten (Brajković et al, 2009). 

Fritidsaktiviteter 

6. Hilari (2011) fann att personer med stroke, och särskilt de med afasi, behöver långsiktig re-

habilitering som tar hänsyn till deras behov. I studien ingick 126 personer upp till sex måna-

der efter insjuknande och jämförelser gjordes mellan personer med och utan afasi. Personer 

med afasi visar sig delta i färre aktiviteter och upplever sämre livskvalitet än de utan afasi 

trots att fysisk förmåga, välbefinnande och socialt stöd är likartade. Trots att rehabiliterings-

effekterna kvarstod sex månader efter insjuknande var livskvaliteten försämrad hos 54%, 

psykisk ohälsa hos 45%, svårigheter att klara av vardagen hos 32% och betydande funktions-

nedsättningar i form av afasi hos 16% av deltagarna. Vid tre månaders uppföljning upplevde 

personer med afasi betydligt högre psykisk ohälsa än de utan afasi, en skillnad som planar ut 

sex månader efter stroke. Deltagarna med afasi visar sig utföra egenvårdsaktiviteter i mindre 

utsträckning. Socialt umgänge, nöjesresor, shopping och arbete utförs i mindre utsträckning 

hos personer med afasi på grund av de krav som ställs på kommunikationsfärdigheter (Hilari, 

2011). 

7. Jerome, Dehail, Daviet, Lamothe, De Séze, Orgogozo & Mazaux (2009) fastställer att in-

sjuknandet i stroke för första gången före 75 års ålder bedöms ha en bra prognos när det gäller 

den fysiska återhämtningen. När det gäller livssituationen efter stroke finns det farhågor kring 

den framtida självständigheten, finansiella resurser, möjlighet till fritidsaktiviteter och att be 

om hjälp (Jerome et al, 2009). 

Psykiska faktorer 

Kognitivt status 

8. Shinohara (2010) redogör för faktorer av betydelse för hälsorelaterad livskvalitet hos perso-

ner som överlevt stroke. Hög ålder, sjukdomslängd, förekomst av neurologiska symtom, 

smärta och rehabilitering påverkar det fysiska välbefinnandet. Subjektiva symtom som yrsel, 

illamående, huvudvärk, förekomst av depression och bruk av antidepressiva inverkar negativt 
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på det psykiska välbefinnandet. Symtom som yrsel, huvudvärk, psykologiska tecken som 

ångest, depression, otålighet, minskad spontanitet, sömnstörningar, kognitiv försämring och 

trötthet är behandlingsbara och adekvat behandling förbättrar därmed strokepatienternas 

livskvalitet (Shinohara, 2010). 

9. Chau, Thompson, Chang, Woo, Twinn, Cheung & Kwok (2010) utförde en tvärsnittsstudie 

i Hong Kong där de undersökte en grupp med 210 deltagare som insjuknat i stroke. Sex måna-

der efter stroke uppvisade cirka 35% av undersökningsgruppen någon form av depressions-

tillstånd (Chau et al, 2010). 

Depression 

10. Asplund, Jonsson, Eriksson, Stegmayr, Appelros, Norrving, Terent & Hulter-Åsberg 

(2009) undersökte 104 876 strokepatienter och deras uppfattning av vården. De fastställer att 

över 90 % av dessa patienter är mycket nöjda med sin vård, medan resterande är missnöjda 

med vården som erhållits. Detta kan förklaras av att missnöjda strokepatienter har drabbats av 

depression och större funktionsnedsättningar än de personer som är nöjda med vården (Asp-

lund et al, 2009). 

Hur kan hälso- och sjukvårdspersonal underlätta för strokepatienten att återfå 

sin livskvalitet? 

Faktorer relaterade till strokepatienters livskvalitet 

11. Lee, Tang, Tsoi, Fong, & Yu (2008) anger att livskvaliteten sex månader efter genom-

gången stroke visar sig kunna bedömas med hjälp av samma parametrar som vid en månad 

efter sjukdomsdebuten och på det viset även förutse individens livskvalitet den närmaste ti-

den. Faktorer av betydelse för hur livskvaliteten utvecklas är förmågan till egenvård, aktuellt 

kognitivt status, sjukhusvistelsens längd i samband med insjuknandet och orosnivån angående 

den egna hälsan. Livskvaliteten hos strokepatienter påverkas av oron över den egna hälsan 

(Lee et al, 2008). 

12. Passier, Visser-Meily, Rinkel, Lindeman & Post (2011) visar att ålder, sysselsättningsgrad 

efter stroke, grad av funktionshinder vid utskrivning från sjukhus, förekomst av depression 

och de egna förutsättningarna att hantera den nya livssituationen har betydelse för hur nöjda 

personer upplever sig vara med tillvaron. Livskvalitet kan påverkas negativt av lättare funk-

tionshinder, hög ålder, arbetslöshet eller att inte kunna återgå till sitt tidigare arbete samt före-
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komst av depression. Att komma tillbaka till arbetslivet och den ekonomiska tryggheten som 

detta innebär upplevs som positiva faktorer (Passier et al, 2011). 

Tidiga interventioner från hälso- och sjukvård 

13. Shyu, Maa, Chen S-T & Chen M-C (2008) drar slutsatsen att första året efter strokeinsjuk-

nande innebär en omvälvande förändring när det gäller de fysiska, psykiska och kognitiva fär-

digheterna vilket i sin tur avspeglar sig negativt på livskvaliteten. Personer som drabbas av 

stroke återhämtar sig olika och det första året är avgörande för den fysiska återhämtningen. 

Tidiga interventioner från hälso- och sjukvården visar sig vara mest positiva för att förbättra 

de fysiska färdigheterna som i sin tur bidrar till ökad förmåga att klara av det dagliga livet 

med positiv inverkan på det sociala livet (Shyu et al, 2008). 

Resultatsyntes 

Syftet var att sammanställa vilka faktorer som har betydelse för en persons livskvalitet efter 

en stroke. 

Resultatet bygger på de 13 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats 

som granskats, se bilaga 1. Artiklarnas resultatinnehåll kondenserades för att nå en övergri-

pande och mer omfattande överblick över materialet samt göra det mer hanterbart. 

Kondenseringen av resultatdelen presenteras i bilaga 3. Utifrån detta valdes olika koder som 

sammanställdes i fyra kategorier: fysiska faktorer (uppfattningar kring motion, stöd vid trä-

ning och anpassad motion), sociala faktorer (socialt umgänge, avsaknad av social roll, stöd 

från familj, risk för isolering, gemenskap, stöd och utbildning från vårdpersonal, hopp, boende 

och fritidsaktiviteter) och psykiska faktorer (kognitivt status och depression) samt möjligheter 

för hälso- och sjukvårdspersonal att hjälpa strokepatienter att återfå sin livskvalitet (kartlägg-

ning av faktorer relaterade till strokepatienters livskvalitet samt tidiga interventioner från häl-

so- och sjukvård). Utifrån dessa koder och kategorier kunde resultatet ytterligare syntetiseras 

till tre olika teman: kunskap, motivation och behov av stöd. 

Kunskap kring sjukdomen och rehabiliteringsprocessen, resurser som finns att tillgå både 

från hälso- och sjukvårdspersonal och hjälpmedel för att lättare hantera sin vardag. Det är 

också viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att känna till detta i utformningen och plane-

ringen av vården hos strokepatienter för att kunna värna om livskvaliteten. Kunskap är viktigt 

även för att kunna erbjuda icke-farmakologisk symtomlindring, olika hjälpmedel för att un-
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derlätta vardagen hos strokepatienter och kontinuerligt uppdaterad information för alla berör-

da. 

Motivation är en genomgående tråd och beskrivs vara drivkraften bakom viljan att fortsätta. 

Det handlar mycket om att själv se att förändring kan ske och att det är patienten själv som 

kan påverka sin situation. Vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos strokepatienter utgör 

viktig information och kunskap för hälso- och sjukvårdspersonal inför planering av vården för 

att skapa bra förutsättningar för följsamhet till vården. 

Behov av stöd är grundläggande och återkommer under hela rehabiliteringsprocessen. Stöd 

behövs från flera olika håll, från hälso- och sjukvårdens sida, familj, vänner, samhället och 

upplevs som nödvändigt för att vilja gå vidare och återfå så mycket som möjligt av sina tidi-

gare psykiska och fysiska funktioner. Kunskap om dessa faktorer underlättar för hälso- och 

sjukvårdspersonal att skapa förutsättningar för strokeöverlevare att aktivt sträva efter aktivt 

deltagande i rehabiliteringen och på detta sätt uppleva tillfredsställelse med livet och den nya 

tillvaron. 

Författarna valde att illustrera dessa slutsatser i nedanstående Figur 1. Patienters upplevda 

faktorer av betydelse för livskvalitet efter stroke är knutna till deras fysiska, sociala och psy-

kiska välbefinnandet och relaterar till varandra. Dessa faktorer tillsammans med hälso- och 

sjukvårdspersonalens möjligheter att hjälpa strokepatienter att återfå sin livskvalitet mynnar 

naturligt i de tre teman författarna fann, nämligen kunskap, behov av stöd och motivation. 
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Figur 1. Patienters upplevda faktorer av betydelse för livskvalitet efter stroke är knutna till 

deras fysiska, sociala och psykiska välbefinnandet och relaterar till varandra. Dessa faktorer 

tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter att hjälpa strokepatienter att 

återfå sin livskvalitet mynnar naturligt i de tre teman författarna fann, nämligen kunskap, 

behov av stöd och motivation. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Utmaningarna efter stroke är många för personer som överlevt stroke. Livskvalitet hos dessa 

personer påverkades inte enbart av de fysiska funktionsnedsättningar som stroke medför utan 

även av psykiska och sociala faktorer som till exempel depression, ångest och social isolering. 

Kunskap, stöd och motivation har funnits vara bidragande faktorer som påverkar den lång-

variga rehabiliteringsprocessen. 

Resultatdiskussion 

Fysisk aktivitet upplevs som en viktig faktor till både fysiskt och psykiskt välbefinnande av 

alla strokepatienter (Simpson et al, 2011). En främjande faktor för en god aktivitetsnivå har 

visat sig vara gruppträning, individuella målsättningar som ständigt uppdateras och stöd från 

olika professioner inom hälso- och sjukvården (Simpson et al, 2011; Reed et al, 2009). Dessa 

fynd står i kontrast mot Rimmer, Wang & Smith (2008) som fann att strokeöverlevare upple-

ver att tränare eller motion med instruktör i en sportanläggning var oförmögen att hjälpa dem 

och ansåg sig vara obekväma med att utöva träningsprogrammet i sportanläggningen (Rim-

mer, Wang & Smith, 2008). Balanssvårigheter och rädsla för fall medför att fysisk aktivitet 

uteblir (Simpson et al, 2011; Reed et al, 2009). 

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2009 har vårdpersonal och 

strokepatienter ett gemensamt ansvar avseende uppnådda resultat av vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2009), varför författarna anser det vara av vikt att känna till hinder och 

faktorer som påverkar följsamheten till rehabiliteringsprocessen, för att bättre uppnå målen. 

Depression och ångest av olika svårighetsgrader, var avgörande för följsamheten under reha-

biliteringsprocessen, vilket ledde till försämrad livskvalitet (Shinohara, 2010; Chau et al, 

2010; Shyu et al, 2007; Asplund et al, 2009; de Man-van Ginkel, Gooskens, Schuurmans, 

Lindeman & Hafsteinsdottir, 2010.). Även Kouwenhoven,  Kirkevold, Engedal, & Kim(2012) 

beskrev att patienter får känslan av att leva ett liv som endast består av gråtoner, känsla av in-

stängdhet och att förlora sig själv till ett nytt liv efter att ha drabbats av stroke. Våra fynd 

visade att förekomst av depression påverkade strokepatienters livskvalitet negativt vilket 

överensstämmer med de fynd Almborg, Ulander, Thulin & Berg (2010) gjort. Även social 

interaktion, förekomst av aktiviteter och mindre depressiva symtom var bidragande faktorer 

till förbättrad livskvalitet (Almborg Ulander, Thulin & Berg, 2010) vilket stärker föreliggande 
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studies resultat. Terapi, motiverande samtal, olika stödprogram och fysisk aktivitet bidrog till 

förbättring av psykiskt välbefinnandet (de Man-van Ginkel et al, 2010) och tillsammans med 

traditionell läkemedelsbehandling bidrar det till ökad livskvalitet (De Man-van Ginkel et al, 

2010; Shinohara, 2010). De positiva effekterna av fysisk aktivitet för depressiva symtom som 

framkommit i föreliggande studie förstärks även av andra fynd (Lai, Studenski, Richards, Pe-

rera, Reker, Rigler & Duncan, 2006) där motion visade sig mildra effekten av stroke över sin-

nesstämningen och ökade välbefinnande och livskvalitet. Graden av funktionsnedsättning och 

oro över den egna hälsan var faktorer som kan ha betydelse för livskvaliteten de närmaste sex 

månaderna efter stroke (Lee et al, 2008). Otillräcklig kunskap kring strokevård och de resur-

ser som finns att tillgå uppgavs vara en orsak till nedstämdhet hos strokeöverlevare (Newell et 

al, 2009). Faktorer som lindrar depression och ångest är viktiga att känna till för att bättre 

kunna erbjuda hjälp och stöd för strokeöverlevare. Hälso- och sjukvårdspersonal har en 

nyckelroll när det gäller att motivera och stödja personer som fått stroke så att de kan följa 

och uppnå rehabiliteringsmålen och lära sig att klara av vardagen och den nya livssituationen. 

Med utgångspunkt från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2007) åligger det distrikts-

sköterskan att identifiera, bedöma och sätta in adekvata åtgärder som garanterar en god och 

säker vård för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Kunskap om faktorer av betydelse för 

livskvalitet hos strokepatienter underlättar för hälso- och sjukvårdspersonal att planera vården 

och värna om livskvaliteten hos dessa med respekt för deras integritet och självständighet. Fy-

sisk aktivitet, stöd i olika former allt ifrån motivation till att aktivt medverka i rehabiliterings-

processen är viktiga insatser som syftar till att underlätta för strokepatienter och deras anhöri-

ga att återfå livskvalitet. Information om vilka olika resurser som finns att tillgå i vårdkedjan 

är också viktigt för de drabbade och deras närstående. 

Möjligheten att återgå till arbetslivet och den ekonomiska tryggheten som detta innebär upp-

levdes som positiva faktorer för livskvalitet (Newell et al, 2009; Passier et al, 2011; Jerome et 

al, 2009). Upplevelsen av att inte längre veta sin nya roll i vardagen och sociala sammanhang 

skapade osäkerhet, minskat självförtroende och social isolering (Reed et al, 2009; Johansson-

Blom et al, 2013; Newell et al, 2009). Fritidsaktiviteter, socialt umgänge och arbete ställer 

krav på kommunikationsfärdigheter vilket innebar ytterligare svårigheter för de personer som 

drabbats av afasi (Hilari, 2011; Johansson-Blom et al, 2013). Dessa fynd förstärks också av 

Northcott and Hilari (2011) som visade att strokepatienter med afasi hade svårare att upprätt-

hålla sina tidigare relationer till vänner och bekanta vilket i sin tur skapade en känsla av en-

samhet. Ytterligare en studie visade sig överensstämma med dessa fynd (Ahuja, Clark, Mor-
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han, Ono, Mulligan & Hale, 2013) vilket innebar att stöd från familj och vänner, att dela er-

farenheter med andra i samma situation samt socialt liv upplevdes, av strokepatienter, som 

bidragande faktorer till ökad livskvalitet och för att uppnå framsteg i rehabiliteringen (Newell 

et al, 2009; Reed et al, 2009; Brajković et al, 2011; Hilari, K. 2011). Kunskap om den påfrest-

ning som stroke innebär, både när det gäller sociala relationer men även stöd, är viktigt att 

känna till för hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyg-

gande och samtidigt respektera patienters autonomi, självständighet och integritet. Möjlighe-

ter till olika hjälpmedel som till exempel taltavla, samarbete med andra yrkeskategorier (logo-

peder och arbetsterapeuter), kommunala resurser i form av dagsverksamhet och demensteam 

är viktiga delar inom hälso- och sjukvården som kan underlätta tillvaron för strokepatienter 

och främjar till ett aktivare och mer socialt liv. 

Endast en, av de ingående studierna (Brajković et al, 2011), berörde frågan om sexualitet hos 

deltagarna som en faktor av betydelse för livskvalitet. Detta fynd bekräftades även av 

Thompsson och Ryan (2008) som påvisade att strokeöverlevare upplever komplexa problem 

och svårigheter när det gäller intimt umgänge med en partner vilket förorsakar en försämring 

av livskvaliteten på sikt. 

Med utgångspunkt i WHOs definition av livskvalitet (WHO, 1998) finns det många aspekter 

som ska värnas hos den person som överlever en stroke för att denna ska kunna uppnå och bi-

behålla en tillfredsställande och meningsfull tillvaro. Därför anser författarna till föreliggande 

studie att det är viktigt att många olika aspekter av livskvalitet lyfts fram och att kunskap om 

detta finns hos hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna bidra till att strokepatienter upple-

ver livskvalitet i sin förändrade tillvaro efter sjukdom. Stroke ställer stora krav, inte enbart på 

den fysiska förmågan med de olika funktionsnedsättningarna den medför, utan även när det 

gäller personers psykiska hälsa i form av ångest och depression och sociala relationer där brist 

på socialt umgänge och kommunikationssvårigheter har förödande effekter på livskvaliteten. 

Detta är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att beakta i planeringen av vården. Hälso- 

och sjukvårdspersonal har en nyckelroll i att stödja strokepatienter att utveckla sina kommuni-

kationsfärdigheter genom olika tekniker, ge råd och stöd kring träning och återhämtning och 

bidra till att återskapa en social interaktion. 

Våra fynd har visat att KUNSKAP om sjukdomen, rehabiliteringen och de resurser som finns 

att tillgå under den krävande återhämtningsprocessen är en viktig faktor för att strokepatienter 

ska uppleva meningsfullhet med tillvaron och på så sätt uppleva livskvalitet. Detta inte minst 
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även för hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna ha med i utformningen och planeringen av 

eftervården. Kunskap ökade i sin tur MOTIVATIONEN hos strokepatienter vilket bidrog till 

att personer som överlevt stroke valde att fortsätta vilja och kämpa för att återfå de förlorade 

funktionerna. För att detta ska vara möjligt har författarna till den aktuella studien funnit att 

personer som överlevt stroke måste erhålla STÖD i form av hjälp från familj och vänner och 

individuellt utformade insatser från hälso- och sjukvården. Kunskap om faktorer av betydelse 

för livskvalitet hos strokepatienter medför att hälso- och sjukvårdspersonalen bättre kan an-

vända sig av detta för att stödja, motivera och informera strokeöverlevare till att aktivt delta i 

återhämtningsprocessen och därmed uppleva tillfredsställelse med sitt liv. 

Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en systematisk litteraturstudie för att belysa aktuella forsknings-

resultat. Det pågår omfattande forskning inom både medicin och omvårdnad vilket medför 

ökad mängd vetenskaplig litteratur. Detta gör det svårare att hålla sig uppdaterad inom ett 

visst område varför behovet av en systematisk sammanställning och granskning av litteraturen 

har ökat de senaste åren (Forsberg & Wengström, 2013). Ett sätt att tillgodogöra sig kunska-

pen är att läsa en systematisk översikt som uppfyller krav på tillförlighet då denna följer vissa 

principer som ska minimera riken att egna åsikter påverkar resultatet (Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering, 2013). 

Då syftet med denna litteraturstudie var att analysera patientrelaterade faktorer kring livskva-

litet hos personer som drabbats av stroke sökte författarna efter vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Kvalitativa studier beskriver subjektiva upplevelser och erfarenheter utifrån 

det egna perspektivet hos personer avseende en viss fråga (Polit & Beck, 2008) och anses av 

författarna vara lämpliga med tanke på studiens syfte. 

Författarna valde även att studera vad personernas egna skattningar av livskvalitet har för be-

tydelse avseende prognosticerande av sjukdom efter strokediagnos. Undersökningar kring 

personers livskvalitet utförs oftast med hjälp av kvantitativa metoder i form av skattningsfor-

mulär eller enkäter vilket gör det lämpligt att även studier med kvantitativ ansats tas med. I 

studier med kvantitativ ansats strävar forskaren att objektivt samla in all data via observatio-

ner, journalgranskning eller frågeformulär (Polit & Beck, 2008). 

Utifrån detta resonemang valde författarna att använda sig av studier med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats för att besvara syftet och frågeställningarna med studien. Enligt Heyvaert et 
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al, (2011) ska detta ge möjlighet att erbjuda mer kompletta, sakliga och nyanserade svar till 

forskningsämnet vilket är att eftersträva. 

Sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i två databaser, PubMed och CINAHL. Enligt 

Statens beredning för medicinskutvärdering metodbok (SBU, 2013) krävs det att sökningen 

av artiklar sker i minst två databaser för att detta ska anses tillräckligt omfattande. Efter sam-

råd med personal på Högskolan Dalarnas bibliotek ansågs de nämnda databaserna vara till-

räckligt omfattande för sökningen. 

Forskning kring stroke pågår ständigt i världen och stora satsningar på internationell och na-

tionell nivå görs kontinuerligt varför författarna ansåg det lämpligt att begränsa sökningen 

från och med år 2007 till nutid. 

Resultatdelen bygger på 13 vetenskapliga artiklar av medel och hög kvalitet. Författarna valde 

att inkludera alla artiklar som fanns med i sökningen. Författarna är av åsikten att upplevelser 

av livskvalitet är subjektiva och kan variera från person till person oavsett nationalitet eller 

kultur. I världen idag är människor mer rörliga än tidigare och invandringen är en pågående 

process i alla delar av världen. Därför ansåg författarna att det är viktigt att alla artiklar, oav-

sett nationalitet, inkluderas i studien. 

Författarna valde att exkludera artiklar som handlade om gravida kvinnor samt barn och ung-

dom då stroke som drabbar dessa grupper har en annan sjukdomsgenes. Genom att exkludera 

dessa grupper blev undersökningsmaterialet mera homogent. 

Studiens styrka har varit att den utfördes av två personer vilket gav möjlighet till kritiska re-

sonemang och diskussioner kring utförandet och artiklarnas resultat. Studien bygger på veten-

skapliga artiklar bedömda vara av medel och hög kvalitet. 

Konklusion/slutsats 

När personer drabbas av stroke påbörjas en långvarig och krävande rehabiliteringsprocess 

kantad av både framgång och motgångar där personens egna förmågor och vilja ställs på prov. 

Återhämtningen är i högsta grad beroende av patientens följsamhet till rehabiliteringsinsatser-

na. Detta i sin tur påverkas av hur han/hon accepterar och hanterar sin nya livssituation varför 

det är viktigt att lyfta fram faktorer relaterade till livskvalitet utifrån den egna verkligheten. 

KUNSKAP kring sjukdom och hur vårdkedjan fungerar underlättar för strokeöverlevare och 

anhöriga i återhämtningsprocessen för att inte försämra livskvaliteten. MOTIVATION till att 

återfå förlorade funktioner och att fortsätta leva är den drivande kraften bakom processen. 
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Samtidigt, upplevs STÖD som en viktig faktor för att kunna uppnå sina mål, orka kämpa vi-

dare och ha framtidstro. Kunskap, motivation och stöd är viktiga verktyg för hälso- och sjuk-

vårdspersonal att känna till för att utforma och planera återhämtningen av strokepatienter. 

Förslag till vidare forskning 

Av de vetenskapliga artiklar som granskades och användes i studien berörde endast en artikel 

frågan om sexualitet. Sexuellt umgänge är en naturlig del hos vuxna personer och utgör också 

en faktor till välbefinnande och ökad livskvalitet. Ytterligare forskning inom detta område be-

döms vara angeläget. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien:  

Författare, titel, år, land och 

tidskrift:  

Syfte:  Metod (urval och 

datainsamling, 

analys) 

Antal 

deltagare:  

Resultat:  Kvalitet: 

(hög, 

medel 

eller låg) 

Simpson LA, Eng JJ & 

Tawashy AE. Exercise percep-

tions among people with stro-

ke: barriers and facilitators to 

participation. 2011. USA. 

International journal of therapy 

and rehabilitation. 

Att undersöka upp-

fattningar om trä-

ning bland stroke-

patienter, samt de-

ras uppfattningar 

om hinder för att 

utöva träning. 

Kvalitativ ex-

plorativ design. 

Data analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

11 stroke-

patienter 

Sex teman om deltagarnas uppfattningar 

av träning identifierades: rörlighet, ba-

lans, self-efficacy, utfall, stöd och motion 

som en del av en aktiv eller hälsosam 

livsstil. Låg self-efficacy identifierades 

som ett hinder för att delta i träning, me-

dan stöd att träna (t ex extern uppmunt-

ran, kvalificerad personal) identifierades 

som en sporre för att börja träna. 

96% 

(24p) 

Reed M, Harrington R, Duggan 

A, Wood VA. Meeting stroke 

survivors´perceived needs: a 

qualitative study of a communi-

ty-based exercise and educa-

tion scheme. 2009, England. 

Clinical Rehabilitation 

Att utforska upp-

levda behov hos 

strokeöverlevare 

och om strokevår-

den kan möta beho-

ven. 

Kvalitativ studie 

med fenomenolo-

gisk design, 

djupintervjuer. 

12 stroke-

patienter 

Personer som överlever stroke önskar att 

deras liv ska återskapas efter stroke. Tre 

områden lyfts fram: ett fungerande socialt 

liv genom ökat självförtroende och själv-

tillit till de egna resurserna, individanpas-

sade rehabiliteringsinsatser, ett fungeran-

de nätverk som motiverar och stödjer ut-

veckling och uppmuntrar till ett självstän-

digt liv. 

92% 

(23p) 
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Johansson-Blom M, Carlsson 

M, Östberg P & Sonnander K. 

A multiple-case study of a 

family-oriented intervention 

practice in the early 

rehabilitation phase of persons 

with aphasia. 2013.Sverige. 

Aphasiology. 

Att tidigt efter in-

sjuknandet i stroke 

med tillkommande 

afasi stötta patien-

ten och närstående 

i deras vardag med 

olika kommunika-

tionsträningsme-

toder 

Kvalitativ, utvär-

derande flera-

fallstudie. 

Interventionen 

bestod av sex 

sessioner 

3 par Närstående upplevde att de var i stort be-

hov av emotionellt stöd när deras anhöri-

ga drabbats av afasi. Även vikten av att 

förstå och få ökad kunskap om afasi var 

viktigt för närstående 

92% 

(23p) 

Newell JM, Lyons R, Martin-

Misener R, Shearer CL. 

Creating a Supporting 

Environment for Living with 

Stroke in Rural Areas: Two 

Low-Cost Community Based 

Interventions. 2009, Canada. 

Topics in Stroke Rehabilitation 

Att förbättra hälso-

insatser hos perso-

ner som överlevde 

stroke. 

Kvalitativ studie, 

interventionsstu-

die, intervjuer 

53 stroke-

patienter 

36 vård-

givare 

Personer som överlever stroke och vård-

givarna uttrycker behov av ökade kun-

skaper kring sjukdomen, stöd att finna de 

stödresurser som finns att få tillgång till 

och mer stöd från samhället. 

76% 

(19p) 

Brajković L, Godan A, Godan 

L. Quality of Life After Stroke 

in Old Age: Comparison of 

Persons Living in Nursing 

Home and Those Living in 

Their Own Home. 2011, 

Kroatien. Croatien Medicin 

Journal. 

Att undersöka skill-

naderna i upplevd 

livskvalitet mellan 

äldre personer som 

bor på ett vårdhem 

och personer som 

är hemmaboende 

efter stroke. 

Kvantitativ 

design, 

enkätundersök-

ning. 

60 stroke-

patienter 

Livskvaliteten skattas signifikant högre 

av äldre boende på ett vårdhem än de 

som är hemmaboende, efter stroke, och 

kan förklaras av bättre vård och omsorg 

och mer tid och möjligheter till social 

interaktion. 

82% 

(24p) 

  



 

39 

Hilari K. The impact of stroke: 

are people with aphasia 

different to those without. 

2011, England. Disability and 

Rehabilitation 

Att undersöka lång-

siktiga följder efter 

stroke hos personer 

med afasi jämfört 

med de utan afasi 

efter insjuknande i 

stroke. 

Kvantitativ 

design, 

enkätundersök-

ning. 

126 

stroke-

patienter 

Personer med afasi visade sig delta i färre 

aktiviteter och upplevde sämre livskvali-

tet än de utan afasi även när deras fysiska 

förmåga, välbefinnande och sociala stöd 

var jämförbara. 

82% 

(24p) 

Jerome D, Dehail P, Daviet J-

C, Lamothe G, De Séze M-P, 

Orgogozo J-M, Mazaux J-M. 

Stroke in the under-75S: Ex-

pectations, concerns and 

needs. 2009, Frankrike. Annals 

of Physical and Rehabilitation 

Medicine. 

Att bedöma upple-

velser, förvänt-

ningar och funktio-

nell självständighet 

i det dagliga livet i 

hemmet, behov av 

anpassning av bo-

endet och personlig 

hjälp, typ av tek-

niskt stöd hos he-

miplegiska patien-

ter 1 till 2 år efter 

stroke. 

Kvantitativ 

design, 

enkätundersök-

ning. 

94 stroke-

patienter 

Att drabbas av stroke för första gången 

före 75 års ålder bedöms kunna ha en bra 

prognos när det gäller den fysiska åter-

hämtningen men det finns dock farhågor 

kring den framtida självständigheten, fi-

nansiella resurser, möjlighet till fritids-

aktiviteter och att be om mänsklig hjälp 

93% 

(27p) 

  



 

40 

Shinohara, Y. Factors Affec-

ting Health-Related Quality of 

Life Assessed with the SF-36v2 

Health Survey in Outpatients 

with Chronic-Stage Ischemic 

Stroke in Japan – Cross-Sec-

tional Analysis of the OASIS 

Study. 2010, Japan. 

Cerebrovascular Diseases 

Att undersöka häl-

sorelaterad livskva-

litet (HRQOL) hos 

strokepatienter och 

analysera faktorer 

som påverkar. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med enkät. 

2069 

strokepati-

enter 

Hög ålder, sjukdomsduration, förekomst 

av neurologiska symtom, smärta och re-

habiliteringsprocessen påverkar det fys-

iska välbefinnandet. Subjektiva symtom 

som yrsel, illamående, huvudvärk, före-

komst av depression och samtidigt bruk 

av antidepressiva inverkar negativt på det 

psykiska välbefinnandet. Yrsel, huvud-

värk, psykologiska tecken som ångest, 

depression, otålighet, minskad spontani-

tet, sömnstörningar, kognitiv försämring 

och trötthet är behandlingsbara och för-

bättrar strokepatienternas livskvalitet. 

89% 

(26p) 

Chau J P-C, Thompson DR, 

Chang AM, Woo J, Twinn S, 

Cheung SK & Kwok T. 

Depression among Chinese 

stroke survivors six months 

after discharge from a 

rehabilitation hospital. 2010, 

Kina, Journal of clinical 

nursing. 

Ett syfte var att un-

dersöka förekomst 

av depression 6 

månader efter uts-

krivning från slu-

tenvården. Ett an-

nat syfte var att 

fastställa om post-

stroke depression 

var associerad med 

psykologiska, soci-

ala och fysiska ut-

fall och demogra-

fiska variabler. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Olika skalor an-

vändes för att mä-

ta depression, 

självkänsla, funk-

tionell förmåga, 

tillfredsställelse 

med socialt stöd. 

210 

strokepati-

enter (124 

män, 86 

kvinnor). 

Medel-

ålder:  

71 år 

SD 10,2 år 

20,5% hade en mild form av depression 

och 16% en svår form av depression. Dvs 

36,5% av deltagarna led av någon form 

av depression poststroke. 

Förekomsten av depression var associe-

rad med låga nivåer av självkänsla, soci-

alt stöd tillfredsställelse och funktions-

förmåga. Analysen visade att dessa vari-

abler var statistiskt signifikanta för att 

förutsäga sannolikheten för att ha depres-

sion 

92% 

(23p) 
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Asplund K, Jonsson F, Eriks-

son M, Stegmayr B, Appelros 

P, Norrving B, Terént A & 

Hulter-Åsberg K. Patient dis-

satisfaction with acute stroke 

care. 2009, Sverige. Stroke. 

Att undersöka stro-

kepatienters olika 

egenskaper och 

faktorer som påver-

kar att patienterna 

känner sig missnöj-

da med den givna 

vården. 

Kvantitativ design 

Enkätstudie 2001-

2007 

79 stroke-

enheter 

104 876 

stroke-

patienter  

Över 90% av stroke-patienterna var nöjda 

med den givna vården. Patienter som var 

mer beroende av hjälp eller som kände 

sig deprimerade var mer missnöjda med 

vården. Skillnad sågs också mellan att 

vårdas på strokeenhet och allmän vårdav-

delning. 

92% 

(23p) 

Lee ACK, Tang SW, Tsoi TH, 

Fong DYT, Yu BKK. 

Predictors of poststroke quality 

of life in older Chinese adults. 

2008, China. Journal of 

Advanced Nursing. 

Att identifiera fak-

torer som förutser 

livskvalitet vid en 

och sex månader 

efter stroke hos 

vuxna i China. 

Kvantitativ long-

itudinell studie, 

intervjuer. 

214 

stroke-

patienter 

Faktorer av betydelse för hur livskvalitet 

utvecklas upplevs var egenvårdsförmå-

gan, aktuellt kognitivt status, duration av 

sjukhusvistelsen i samband med insjuk-

nandet och orosnivån angående den egna 

hälsan. 

96% 

(24p) 

Passier PECA, Visser-Meily 

JMA, Rinkel GJE, Lindeman 

E, Post MWM. Life Satisfac-

tion and Return to Work After 

Aneurysmal Subarachnoid 

Hemorrhage. 2011, Neder-

länderna. Journal of Stroke and 

Cerebrovascular Diseases 

Att undersöka livs-

tillfredsställelse 

och anställnings-

form efter aneu-

rysmorsakad sub-

araknoidalblödning 

(SAH) och förklara 

samband mellan 

detta och demogra-

fiska, sjukdomsre-

laterade, psykolo-

giska och person-

lighetsegenskaper. 

Kvantitativ 

design, 

enkätundersök-

ning. 

141 SAH-

patienter 

Livstillfredställelsen påverkas negativt av 

lättare funktionshinder, hög ålder, arbets-

löshet eller att inte kunna återgå till sitt 

arbete samt förekomst av depression är 

faktorer starkt förknippad med minskad 

livskvalitet. Att återgå till arbetslivet är 

förknippad med ekonomisk trygghet och 

förbättrad livtillfredsställelse.  

82% 

(24p) 
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Shyu Y-I L, Maa S-H, Chen S-

T, Chen M-C, Quality of life 

among older stroke patients in 

Taiwan during the first year 

after discharge. 2007, Taiwan. 

Journal of Clinical Nursing. 

Att undersöka livs-

kvalitet och fysisk 

funktion hos äldre 

personer första året 

efter insjuknandet i 

stroke 

Kvantitativ, 

deskriptiv design. 

98 stroke-

patienter 

Personer som drabbas av stroke återhäm-

tar sig olika och det första året är avgö-

rande för den fysiska återhämtningen. 

Tidiga interventioner från hälso- och 

sjukvården visade sig vara mest positiva 

för att förbättra egenvårdsförmågan med 

positiv inverkan över det sociala livet. 

89% 

(26p) 

Globas C, Becker C, Cerny J, 

Lam JM, Lindemann U, 

Forrester LW, Macko RF & 

Luft AR, Cronic stroke 

survivors benefit from high-

intensity aerobic treadmill 

exercise: A randomized 

controlled trial. 2011, 

Tyskland. American society of 

neurorehabilitation 

Att undersöka skill-

naden mellan hög-

intesiv gångträning 

med vanlig sjuk-

gymnastik efter 3 

månaders träning.  

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

38 stroke-

patienter 

36 patienter fullföljde studien. Stroke-

patienter 60 år och äldre med mild 

kronisk funktionsnedsättning, som fått 3 

månaders progressiv löpbandsmotion, 

jämfört med konventionell sjukgymna-

stik, leder till kliniskt relevanta fördelar i 

kondition och uthållighet, samt statistiskt 

signifikanta förbättringar i gång hastig-

het, balans, självskattad funktionell 

rörlighet och livskvalitet 

96% 

(27p) 
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Bilaga 2. Tabell över databaser, sökord, sökträffar och valda artiklar 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke needs assessment 

25 6 

sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke nursing assessment 

35 3 

(sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke outcome assessment hospital 

70 2 

(sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke nursing staff assessment hospital 

1 0 

(valdes i 

tidigare 

sökning) 

self-rated health stroke outcomes assessment hospital 3 1 

Cinahl sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke needs assessment 

9 2 

sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke nursing assessment 

14 3 

(sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke outcome assessment hospital 

9 0 

(sense of coherence OR self efficacy OR self-assessment 

OR self concept) stroke nursing staff assessment hospital 1 

träff –ingen vald, fanns i tidigare sökning 

1 0 (fanns 

i 

tidigare 

sökning) 

self-rated health stroke outcomes assessment hospital  0 0 
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Bilaga 3, Kondensering av resultatinnehållet 

Utifrån resultatdelen i de granskade artiklarna har författarna utförts en kondensering av 

resultatinnehållet. 

- Ökad rörlighet bidrar till både fysiskt som psykiskt välbefinnande. Balans upplevs som ett orosmoment 

för rädslan att tappa balansen och falla till marken. Gruppträning upplevs som positivt liksom stöd från 

andra personer i liknande situationer. 

 

- Gruppträning, ständigt uppdaterade mål, stöd av andra personer att utföra träningsprogrammen och 

känslan att själv kan göra något anses förbättra fysiska prestationerna och bidrar till ökad självkänsla. 

 

- Självförtroendet påverkas negativt av den egna upplevelsen att inte hitta sin roll i den nya tillvaron, av-

saknaden av det tidigare sociala livet och även förekomst av eventuella funktionshinder. Sämre själv-

förtroende leder till att strokepatienter isolerar sig ytterligare vilket förstärker känslan av ensamhet. 

 

- Familjen beskrivs som viktigaste stödet under hela rehabiliteringsprocessen och hjälper till att föra 

strokepatienters talan, uppmuntra, stödja, motivera och erbjuda skräddarsydd omsorg. 

 

- Afasi påverkar negativt strokepatienters sociala liv och är en bidragande orsak till frustration och irrita-

tion med negativ påverkan på livskvaliteten.  

 

- Utbildning, stöd och information måste ges regelbundet under längre tid för att öka förståelse för stroke 

och afasi och för att förbättra den självupplevda livskvaliteten hos både den drabbade individen och 

dennes närstående. 

 

- Hoppet att bli bättre, att se framsteg varje dag genom att föra dagbok och att dela erfarenheter med 

andra i samma situation är en viktig stödfaktor under rehabiliteringen hos personer som överlevt stroke. 

 

- Bristande kunskaper kring sjukdomen, resurser till vården och vilket stöd som finns att få utgör en be-

tydelsefull faktor till försämrat livskvalitet med följder i form av depression hos strokepatienter och 

utbrändhet hos anhöriga. 

 

- Boende på en vårdinrättning skattar sin livskvalitet högre än de som bor i egna hem efter insjuknandet i 

stroke när det gäller boendeform, psykologiskt välbefinnande, socialt liv och tillgång till vård. Missnöje 

upplevs av båda grupperna över det sexuella umgänget. Stöd från familj och vänner upplevs lika till-

fredsställande av båda grupperna. 

 

- Kommunikationssvårigheter orsakade av afasi utgör en faktor för social isolering och påverkar negativt 

strokepatienters deltagande i aktiviteter som rör rehabilitering, fritid, sociala sammanhang, resor. De 

upplever sämre livskvalitet jämfört med andra personer i samma situation som inte har afasi. 

 

- Livssituationen efter överlevnad i stroke skapar farhågor kring den framtida självständigheten, finansi-

ella resurser, möjlighet till fritidsaktiviteter och att be om mänsklig hjälp. 

 

- Hög ålder, sjukdomsduration, smärta, förekomst av neurologiska symtom och rehabiliteringsprocessen 

påverkar negativt det fysiska välbefinnandet. Yrsel, huvudvärk, illamående, depression i olika grader 

påverkar negativt det psykiska välbefinnandet. Symtom som yrsel, huvudvärk, ångest, depression, 

sömnstörningar kan behandlas och bidrar till bättre livskvalitet hos strokepatienter. 
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- Depression förekommer hos cirka en tredje del av deltagarna 6 månader efter sjukdomsdebut. 

 

- Förekomst av depression och mer omfattande fysiska funktionshinder bidrar till missnöje med erbjuden 

vård. 

 

- Faktorer av betydelse för livskvalitet upplevs vara förmågan till egenvård, aktuell kognitiv status, dura-

tion av sjukhusvistelsen i samband med insjuknandet och orosnivån angående den egna hälsan. 

 

- Livstillfredställelsen efter stroke påverkas negativt av lättare funktionshinder, hög ålder, arbetslöshet 

eller att inte kunna återgå till sitt tidigare arbete och förekomst av depression medan att komma tillbaka 

till arbetslivet och den ekonomiska tryggheten som detta innebär upplevs som positiva faktorer. 

 

- Tidiga interventioner från hälso- och sjukvården visar sig vara mest positiva för att förbättra de fysiska 

färdigheterna som i sin tur bidrar till ökad förmåga att klara av det dagliga livet med positiv inverkan 

på det sociala livet. 
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Bilaga 4, Granskningsmall för kvalitetsbedömning. Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstrakt 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 exklusionskriterer 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?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studiens 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 bearbetas 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?   

Summa    

Maxpoäng 29 
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Bilaga 5, Granskningsmall för kvalitetsbedömning, Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstrakt 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 den kvalitativa metoden beskriven?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterer beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15. Anges var studiens genomfördes?   

16. Anges när studien genomfördes?   

17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

18. Är data systematiskt insamlade?   

19. Presenteras hur data analyserats?   

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng 25 
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Bilaga 6, Författardeklaration  

 

Uppsatstitel: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i 

förberedelsearbete och utformning av uppsatsen.  

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 

 

 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.   

Namnteckning 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar.  

 

 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 

 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 

 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av 

resultatet.  

 

 

 


