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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är den sjukdom som leder till flest vårddagar på sjukhus och som leder till 

flest funktionsnedsättningar hos vuxna. Med dessa funktionsnedsättningar hamnar den 

drabbade personen ofta i en beroendeställning till både anhöriga och vårdpersonal för att klara 

sin vardag. Tidigare forskning om anhörigas upplevelser visar på att dessa känner ånger, 

stress och inte hittar tid till avkoppling. Att beskriva hur personer upplever sin livskvalitet och 

sitt vardagliga liv efter en stroke är viktigt för att kunna ge sjuksköterskan en bättre inblick 

och förståelse i vården av dessa patienter. 

 

Syfte: Att beskriva hur personer upplever sin livskvalitet och sitt dagliga liv efter en stroke 

och att beskriva undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. 

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. 13 vetenskapliga artiklar användes, med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats 

 

Huvudresultat: När författarna samanställde de tretton artiklarna till denna litteraturstudie 

sågs ett genomgående tema på hur stroke påverkade deltagarnas livskvalitet och det 

vardagliga livet. Stroke innebar ett förändrat liv för de flesta, både fysiskt och psykiskt. 

Många drabbades av talsvårigheter och även funktionshinder, detta gjorde att man isolerade 

sig från samhället. Livskvalitet ansågs vara att klara av saker själv, ha mål i livet och ha goda 

sociala relationer.  Att inte behöva förlita sig på andra och att vara självständig var ett mål 

som den strokedrabbade ständigt strävade efter. 

 

Slutsats: Både fysiska och psykologiska problem uppstår som påverkar det vardagliga livet 

efter en stroke. Att hitta nya meningsfulla aktiviteter, sätta upp mål, klara sig själv och ha 

goda sociala relationer var viktigt för en god livskvalitet efter en stroke. 

 

Nyckelord: Upplevelse, stroke, livskvalitet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Background: Stroke is the disease that leads to most days of care in hospitals and which 

leads to the most disabilities in adults. With these disabilities, the patient often end up in a 

dependence to both relatives and healthcare professionals to cope with their daily lives. 

Previous research on family experience shows that they feel regret, stress and do not find time 

for relaxation. Describing how people experience their quality of life and their everyday life 

after stroke is important in order to give the nurse a better insight and understanding of the 

care of these patients. 

 

Aim: To describe how people perceive their quality of life and their daily lives after a stroke 

and describe the study groups in the selected articles. 

 

Method: A descriptive literature study. 13 scientific articles were used, with both quantitative 

and qualitative approaches. 

 

Results: When the authors compiled the thirteen articles of this literature study, a continuous 

theme was seen on how stroke affected the quality of life of the participants and their 

everyday life. Stroke led to a changed life, both physically and mentally. Many suffered from 

speech disorders and disabilities, which meant isolating themselves from society. Quality of 

life was considered to be done by itself, having goals in life and having good social relations. 

To not have to rely on others and to be independent was a goal that the stroke sufferers 

constantly sought after. 

 

Conclusion: Both physical and psychological problems arise that affected everyday life after 

a stroke. Finding new meaningful activities, establish goals, managing oneself and having 

good social relationships were important for a good quality of life after a stroke. 

 

Keywords: Experience, stroke, quality of life 
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1. Introduktion 

 

1.1 Stroke 

 

1.1.1 Etiologi och Patofysiologi 

Det finns flera kända riskfaktorer för att drabbas av stroke t.ex. stigande ålder. Efter 75 års 

ålder har det konstaterats att risken för stroke ökar. Andra riskfaktorer är hypertoni, diabetes 

och hjärtsjukdomar. Även livsstil har en inverkan t.ex. rökning, kost och brist på motion. 

(Ericson & Ericson, 2012)  

Stroke delas in i tre huvudtyper som kallas hjärninfarkt, hjärnblödningar och 

hjärnhinneblödningar. Hjärninfarkt är när ett blodkärl till något område i hjärnan blir tilltäppt 

och därmed hindrar blodflödet. Hjärnblödning och hjärnhinneblödning uppstår när en artär 

brister, även då uppstår problem med blodtillförseln vilket kan leda till skador på hjärnans 

vävnad. 

En transitorisk ischemisk attack även kallad TIA är en övergående rubbning i hjärnans 

blodcirkulation. Dessa symtom är oftast övergående, skulle en TIA vara längre än 24 timmar 

sätts diagnosen stroke. (Ryen, Wergeland & Ödegaard-Olsen 2011) 

När en långvarig syrebrist i hjärnans vävnad uppstår, leder det till vävnadsskador. Detta kan 

leda till att man får funktionsnedsättningar på rörelseapparaten, talförmågan och 

sväljförmågan. (Ericson & Ericson, 2012) 

Vilken sorts funktionsnedsättning personen drabbas av beror på vart i hjärnan skadan uppstår 

(Ryen, Wergeland & Ödegaard-Olsen 2011). 

 

1.1.2 Epidemiologi 

Antalet personer som får stroke varje år i Sverige är cirka 30000. Det är högre risk att män 

drabbas av stroke (ca 40 % högre) och även vid en yngre ålder än kvinnor. Stroke är den 

sjukdom som ger flest vårddagar på sjukhus och leder till mest funktionsnedsättningar hos 

vuxna. Sjukdomsförloppet ser olika ut och även behovet av eftervård och rehabilitering. 

(Larsson & Rundgren, 2010) 

På grund av den utveckling som skett inom akut sjukvård och omvårdnad har dödsfallen av 

stroke minskat. Genom att det idag finns en större kunskap om stroke och vikten av det akuta 

omhändertagandet samt rehabilitering drabbas färre personer idag av svåra 



 

 

2 

 

funktionsnedsättningar. Detta leder till att fler personer idag återfår sin självständighet. 

(Ericson & Ericson, 2012) 

 

1.1.3 Rehabilitering 

När man drabbas av stroke har det visat sig att det redan under sjukhusvistelsen är viktigt att 

snabbt börja med mobilisering av patienten. Att få rörelseträning redan under sjukhusvistelsen 

ledde till mera oberoende och självständighet tre månader efter stroke. ( Askim et al. 2016 )  

Även att få stöd och rehabilitering i hemmet är en viktig del till att bli mer självständig. Som 

exempelvis att göra vardagliga sysslor kan resultera i att personer tränar upp förmågan att bli 

mer oberoende (Cup et al. 2016). I en studie har det även visat sig att hästridning i samband 

med rehabilitering gav bättre resultat med avseende på deltagarnas funktionsnedsättning samt 

den fysiska och mentala hälsan.  (Beinotti, Borges, Christofoletti & Correia 2013) 

 

1.2 Att vara anhörig till en strokedrabbad 

Anhöriga uppger att de ställs inför svåra beslut vad gäller den akuta fasen hos den 

strokedrabbade. Att fatta beslut gällande livsuppehållande insatser och behandlingar kan 

kännas jobbigt, oftast följer anhöriga läkarens rekommendationer. Närstående har även 

uttryckt en känsla av tidspress i den akuta fasen av stroke. Att snabbt fatta ett beslut kan visa 

sig leda till att den närstående inte är känslomässigt förberedd för konsekvenserna av 

behandlingen. Många anhöriga ställer sig också frågan ”Vem är jag att bestämma?”. Det 

framkommer även att närstående ångrar beslut de tagit gällande behandlingar då de senare har 

förstått att det var mot den strokedrabbades vilja. (de Boer et al. 2015) 

I en studie beskriver anhöriga att det har blivit störningar i familjeförhållandena med avseende 

på ansvaret för saker. Bland annat ekonomi och kontakter med sjukvården. Anhöriga kände 

också att det inte fanns tid till avkoppling i och med det nya ansvaret som vårdare. (Baumann, 

Leandro & Lurbe-Puerto 2012) 

Enligt en studie kan anhöriga som sköter den strokedrabbade i hemmet själv hamna i 

depression. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ge stöd till både patient och anhöriga. 

(Gray, Lindsay & Pfeil  2009)  

 

1.3 Livskvalitet 

Alla människor är olika och innehar ett egenvärde. Ofta sammankopplas levnadsstandard, 

välfärd, hälsa, sociala kontakter och autonomi med livskvalitet. Livskvalitet kan vara ett mål 
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som man har, det är även mångdimensionellt i avseende på att det finns ett oändligt antal 

perspektiv vad livskvalitet är. Upplevelsen av livskvalitet är dynamisk, den skiftar med tiden. 

Vad människor har för krav och personers upplevelser är viktigt för livskvaliteten. (Wiberg 

2001)  

I denna litteraturstudie definieras livskvalitet som unik för varje enskild person och beroende 

av personlighet, mål och förväntningar. Författarna till denna litteraturstudie anser att vara 

självständig och kunna röra sig fritt utan restriktioner och ha förmågan att uttrycka sina 

känslor och tankar är god livskvalitet. Att känna en mening med livet och en glädje i vardagen 

ger även det god livskvalitet anser författarna till föreliggande litteraturstudie. 

 

 

1.4 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden beskrivs som att leda omvårdnadsarbetet genom att 

ensam och i arbetsgrupp samarbeta med patient och anhöriga. Sjuksköterskan skall sköta 

bedömning, diagnostik och planeringen av omvårdnaden. Sjuksköterskan skall även inneha 

kompetensen att utföra dessa uppgifter och vid behov av mera kunskap kunna ta hjälp av 

annan vårdpersonal. Sjuksköterskan skall ha kompetens både vetenskapligt och praktiskt i 

patientens omvårdnad. (Svensk sjuksköterskeförening 2017)  

Det är ofta sjuksköterskans roll att koordinera planeringen och samordningen av hjälpinsatser 

för strokepatienter. Sjuksköterskan skall göra en individuell planering tillsammans med 

patienten, anhöriga och annan vårdpersonal. Efter utskrivning från sjukhus är det även 

sjuksköterskans roll att ha vårdplanering för den fortsatta rehabiliteringen. Detta sköts i 

samarbete med primärvården och kommunen. (Larsson &  

Rundgren 2010)  

För att få till ett bra samarbete mellan de olika yrkesgrupperna på sjukhuset är det viktigt med 

tydliga arbetsrutiner och att alla strävar mot gemensamma mål. Det är även viktigt att man får 

patienten och eventuella anhöriga delaktiga i rehabiliteringsplanen. (Aadal, Angel, Dreyer, 

Langhorn & Pedersen 2016)  

 

1.5 Teoretisk referensram  

 Stroke kan få en inverkan på en persons funktionsförmåga i det dagliga livet. Alla människor 

hanterar svårigheter på olika sätt därför har författarna valt att använda sig av coping som 

teoretisk referensram.   
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I Lazarus teori beskrivs att coping är det personer använder för att hantera stressfyllda 

situationer och kan delas upp i tre olika copingstrategier. Problemfokuserad coping som 

innebär att försöka lösa problemet genom förändring. Emotionsfokuserad coping innebär att 

försök ändra på sina känslor för att minska på det stressfyllda i situationen. Med 

meningsskapande coping görs försök att lyfta fram och se det bra i situationen, det vill säga 

att fokuserar på det positiva. (Kalfoss-Harris, 2011)  

  

1.6 Problemformulering  

Stroke har visat sig vara den sjukdom som ger mest vårddagar på sjukhus och leder till flest 

funktionsnedsättningar hos vuxna. Sjukdomsförloppet ser olika ut, även behovet av eftervård 

och rehabilitering varierar. Befintlig forskning beskriver anhörigas upplevelse av att vårda 

personer med stroke, de känner både en stress, oro och en känsla av att aldrig kunna koppla 

av, vilket påverkar deras livskvalitet och vardagliga liv. Eftersom det finns få litteraturstudier 

gjorda om personers upplevelser av livskvalitet och vardagliga liv efter en stroke vill 

författarna till denna studie sammanställa den befintliga forskningen om detta. 

Att sammanställa den befintliga forskningen om upplevelsen av livskvalitet och sitt vardagliga 

liv hos personer som drabbats av stroke anser författarna vara viktigt. 

 Detta för att sjuksköterskan skall få en bättre inblick i vad personerna som drabbats av stroke, 

själva anser skapar en högre livskvalitet och vad som kan vara till hjälp i vardagen. 

 Med fördjupad kunskap om detta kan sjuksköterskan få en bättre förståelse om vad som 

skapar livskvalitet, och därmed utveckla omvårdnaden och ge bättre stöd. 

  

1.7 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur personer upplever sin livskvalitet och sitt 

vardagliga liv efter en stroke samt att beskriva undersökningsgrupperna i de valda 

vetenskapliga artiklarna.  

  

1.8 Frågeställningar  

1. Hur upplever personer sin livskvalitet efter en stroke? 

2. Hur upplever personer sitt vardagliga liv efter en stroke?  

3. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna?  
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2. Metod  

 

2.1 Design  

Utifrån syftet valde författarna att göra en litteraturstudie med en beskrivande design (Polit & 

Beck 2012)  

  

2.2 Sökstrategier  

 Databaser som användes var Pubmed som rekommenderas i Polit & Beck (2012). 

Sökningen begränsades genom att använda begränsningarna 10 år, engelska, humans, full text 

och adult:19+ years. Sökorden som använts är stroke (MeSH),”quality of life” (MeSH) och 

experience (fritext). MeSH är en förkortning av Medical Subject Headings och hjälper till att 

katalogisera och urskilja dessa ord då man söker artiklar (Polit & Beck 2012). Alla termerna 

användes i en sökning var för sig och sedan kombinerades de med booleska operatorerna 

AND för att begränsa sökningen. Booleska operatörer används för att begränsa sökningen och 

för att få mer relevanta artiklar med avseende på syftet och för att få med alla ord i sökningen 

(Polit & Beck 2012).  

Sökningen redovisas i tabell 1. 

  

 Tabell 1. Utfallet av databassökningarna  

Tabell 1    

Sökdatum   Databas   Begränsningar  

(limits)  

Sökterm   Antal 

träffar   

Valda källor 

2017-08-24 Pubmed  10 år, engelska, 

humans, 

fulltext, 

Adult: 19+years  

Stroke  

(MeSH) 

AND 

” Quality of life” 

(MeSH)  

2051  

  

 

2017-08-24 Pubmed  10 år, engelska, 

humans, 

fulltext, 

Adult: 19+years  

Stroke  

(MeSH)  

AND  

experience (fritext)  

2679   
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2017-08-24 Pubmed  10 år, engelska, 

humans, 

fulltext,  

Adult: 19+years  

Stroke  

(MeSH)  

AND 

” Quality of life”  

(MeSH) 

AND  

experience  

(fritext)  

  

166  

   

13 

Total 

summa   

   

           13 

  

2.3 Urvalskriterier  

Enligt Polit & Beck (2012) bör begränsningar som exklusions- och inklusionskriterier 

användas för att hitta artiklar som berör syftet och frågeställningen i en studie. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna har använt sig av både kvantitativa och kvalitativa artiklar till denna 

litteraturstudie.  

Exklusionskriterier var artiklar som inte svarade på studiens syfte och frågeställningar. 

Litteraturstudier har exkluderats eftersom dessa är en sammanfattning av redan gjord 

forskning, författarna vill i denna studie utgå från empiriska studier för att stärka 

tillförlitligheten. (Polit & Beck 2012) 

 2.4 Urvalsprocessen  

Vid urvalet av artiklarna som gjorts i samband med denna studie lästes titel och abstract 

överskådligt för att antalet möjliga artiklar till litteraturstudien skulle kunna bedömas. (Polit & 

Beck 2012)  

 Av 166 artiklar valdes 87 bort vid en första läsning av titel för att dessa inte svarade på syfte 

och frågeställning. I de resterande 79 artiklarna granskades abstractet och då valdes artiklar 

som inte var empiriska samt artiklar som inte svarade på denna litteraturstudies syfte eller 

frågeställning bort. Författarna bedömde att 22 artiklar var tänkbara källor till 

litteraturstudien. Dessa artiklar granskades av författarna med fokus på metod och resultat. Av 

dessa ansåg författarna att 13 stycken svarade på syftena och frågeställningarna, dessa 

inkluderades därför till studien och redovisas i figur 1.  
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Figur 1: Urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys  

13 artiklar valdes ut till den föreliggande litteraturstudien och bearbetades samt granskades 

systematiskt av författarna. Först läste författarna igenom alla artiklar var för sig. Då med 

fokus på resultat och metod. För att få en bra förståelse översattes de engelska artiklarna med 

hjälp av ordlistor och översättningssidor. Författarna fokuserade på resultatdelen för att kunna 

besvara den första och andra frågeställningen i den föreliggande litteraturstudien. Vid 

genomläsning markerades data som svarade på studiens syfte, sedan arbetade författarna 

tillsammans för att hitta teman i den markerade data. Data med samma tema färgkodades efter 

rubriker/underrubriker (Polit & Beck 2012). Dessa presenteras i löpande text och tabell 2 i 

bilaga 1.  

87 exkluderades för att de 

inte svarade på syfte och 

frågeställning 

Av de 79 artiklar som 

återstod lästes abstractet 

på samtliga 

54 artiklar exkluderades 

då de inte svarade på 

syfte & frågeställningar 

25 artiklar återstod 
3 stycken litteraturstudier 

exkluderades 

De 22 artiklarna som 

var kvar lästes noggrant 

i fulltext med fokus på 

resultat och metod  

9 artiklar valdes bort då 

de inte svarade på syfte 

och frågeställning 

De återstående 13 

artiklarna var relevanta 

till denna 

litteraturstudie utifrån 

syfte och frågeställning 

166 artiklars titlar lästes  
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För att besvara den tredje frågeställningen studerades och beskrevs ålder, kön, antal deltagare 

och geografiska spridning för undersökningsgrupperna i artiklarna. Detta redovisas i löpande 

text under huvudrubriken Metodologiskaspekt-undersökningsgrupp. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Författarna till denna litteraturstudie följde etiska principer som att inte utföra plagiering och 

resultatet presenteras objektivt oberoende av författarnas personliga åsikter. Artiklarna ska 

även vara vetenskapligt granskade. (Polit & Beck 2012). 

 Eftersom författarna inte har engelska som modersmål är författarna medvetna om att det 

finns viss risk för feltolkning vid artikelgranskningen. Denna risk har författarna försökt 

eliminera med hjälp av elektroniska översättningssidor, lexikon och genom att läsa artiklarna 

flera gånger. (Polit & Beck 2012) 

Författarna sökte inte något etiskt tillstånd från någon regional nämnd eller etisk kommitteet 

eftersom detta är en litteraturstudie gjord på artiklar som redan var godkända.  

 

3. Resultat 

Denna studies resultat är baseras på 13 vetenskapliga artiklar. Av dessa är åtta kvalitativa, 

fyra kvantitativa och en med mixad ansats. Författarna redovisar resultatet under två 

huvudrubriker. Den första huvudrubriken ” Upplevelser av livskvalitet hos personer efter en 

stroke” med underrubrikerna ”Vad personer upplevde påverka livskvaliteten positivt” och 

”Vad personer upplevde påverka livskvaliteten negativt”. Den andra huvudrubriken 

”Upplevelser av det vardagliga livet hos personer efter en stroke med underrubrikerna 

”fysiska förändringar”, ”Psykologiska förändringar” och ”Upplevelsen av det sociala livet”. 

Undersökningsgrupperna i artiklarna som ligger till grund för denna litteraturstudie 

presenteras under huvudrubriken metodologisk aspekt-undersökningsgrupp. 

 

3.1 Upplevelser av livskvalitet hos personer efter en stroke 

 

3.1.1 Vad personer upplevde påverka livskvaliteten negativt 

Att förlora sociala relationer på grund av stroke ansågs av deltagare i flera studier ge sänkt 

livskvalitet. (Cron, Godwin, Ostwald & Wasserman 2013; Ashburn, Ellis-Hill, Hyndman, 

McPhearson & Robinson 2009; Bourland, Neville & Pickens 2011) 
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I en studie beskrev deltagarna en upplevelse av förlust när de inte längre kunde köra bil, detta 

för att man blev begränsad i de aktiviteter man före sjukdomen upplevde som 

meningsskapande. En känsla av att förlora sin identitet både fysiskt och psykiskt påverkade 

deltagarnas självbild. Deltagarna i studien upplevde att omvärlden hade fått en annan 

uppfattning om deras identitet än innan stroke, dessa faktorer inverkade negativt på 

deltagarnas upplevda livskvalitet. (Ashburn et al. 2009) 

Även Bourland, Neville & Pickens (2011) skriver att deltagare som inte kunde återgå till 

arbetet eller hittar nya meningsfulla sysselsättningar hade en känsla av förlust som påverkade 

deras livskvalitet negativt. 

I två studier uppges trötthet på grund av stroke ge lägre livskvalitet hos deltagarna (Cron, et 

al. 2013; Post, Rinkel, Rhebergen, Visser-Meily & Zandvoort 2009). Detta upplevs även av 

deltagarna i en annan studie, tröttheten var ett hinder för att de strokedrabbade skulle kunna 

delta i meningsfulla aktiviteter som kan stärka deras livskvalitet (Ashburn et al. 2009). 

I en artikel framkom det att genom att mäta den självupplevda bördan hos deltagare kunde 

man se om livskvaliteten var hög eller låg hos deltagarna. Hög självupplevd börda resulterade 

i lägre livskvalitet hos de strokedrabbade och vice versa. (Gan et al. 201 

 

3.1.2 Vad personer upplevde påverka livskvaliteten positivt 

 Ett flertal studier påvisar att deltagarna tycker det är viktigt för en god livskvalitet att man har 

något meningsfullt att fylla sin vardag med som fritidsaktiviteter, arbete och sociala relationer 

(Ashburn et al. 2009; Bourland,Neville & Pickens 2011; Bynon, Marques, Sweetapple, 

Pollack & White 2013; Soellner & Wilz 2009). 

Att hitta nya fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter ansågs som viktigt i en persons liv och 

självbild och gav en högre livskvalitet enligt deltagarna (Ashburn et al. 2009; Bynon et al. 

2013). I en studie av Bynon et al. (2013) upplevde deltagarna en ökning av livskvaliteten när 

de deltog i ett utbildningsprogram där de strokedrabbade träffades i grupp. Även 

Bourland,Neville & Pickens (2011) skriver att deltagare upplevde en förbättrad livskvalitet 

när de kunde delta i meningsfulla aktiviteter. Att vara aktiv och kunna komma och gå som 

man ville ansåg deltagarna hörde till en god livskvalitet. Livskvalitet upplevdes även vara 

något som var föränderligt och beroende av hur mycket personerna kunde delta i de aktiviteter 

de hade gjort innan de fick stroke. Starka familjeband och support av nära och kära upplevdes 
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vara viktigt för livskvaliteten, som att få hjälp och stöd men även för den socialsamvaron. 

(Bourland,Neville & Pickens 2011)  

Detta ansåg även deltagare i en studie som beskriver det som en positiv vändning i livet att 

familjemedlemmar ändrat sina förväntningar på dem. (Ashburn et al. 2009) 

 

3.2 Upplevelser av det vardagliga livet hos personer efter en stroke 

 

3.2.1 Fysiska förändringar 

I flera studier beskriver deltagarna att de inte längre kunde göra vad de ville och måste förlita 

sig på andra, detta till följd av funktionsnedsättningarna de fått av stroke. (Alvaro, Cohen, 

Savini, Simeone & Vellone 2015; Campbell et al. 2013; Löfgren, Wottrich & Åström 2012; 

Råheim, Skouen, Strand & Taule 2015) 

Att klara sig själv och kunna göra det man vill när man vill det, upplevdes som viktigt för 

deltagarnas vardagliga liv (Löfgren, Wottrich & Åström 2012; Alvaro et al. 2015; Råheim et 

al. 2015) 

Deltagarna i en studie uttryckte en vilja och hopp om att kunna fortsätta med samma 

aktiviteter som de deltagit i före sin stroke, som resor, sociala föreningar och att klara av 

vardagliga sysslor. I studien beskrev deltagarna att det tog tid att mentalt vänja sig till 

kroppens nya begränsningar. Deltagarna funderade även om de fortfarande var socialt 

accepterade på grund av sina förändrade kroppar. (Råheim et al. 2015) 

Strokepatienter upplevde att talsvårigheterna begränsade kommunikationen med andra och i 

vardagen. Deltagare beskrev även en känsla av isolering i och med att man inte kunde 

uttrycka sina tankar och idéer som tidigare. Upplevelsen av att vara förbisedd i samtal på 

grund av talsvårigheterna var frekvent bland deltagarna, där individer pratade till vårdaren 

istället för den strokedrabbade. (Barbour, Brady, Clark, Dickson & Paton 2011)  

 

3.2.2 Psykologiska förändringar 

I en studie av Janssen, Jordan & White (2015) framkom det att deltagarna med hjälp av Ipad 

kunde kommunicera lättare med sin omgivning, vilket ledde till ökad social samvaro. 

Deltagarna upplevde det som positivt att kunna ta del av utbildning via Ipad vilket gav en 

större förståelse om sjukdomen t.ex. riskfaktorer och friskfaktorer. En deltagare kände sig mer 

självständig och vågade gå ut i och med att han med Ipaden kunde få upp hjälpmedel som 
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kartor och vägbeskrivningar. Flera deltagare upplevde även att de lättare kunde hålla 

kontakten med familj och vänner. (Janssen, Jordan & White 2015) 

En rädsla av att de var till en belastning för anhöriga upplevs hos stroke patienter. Många 

deltagare kände skuldkänslor för de besvär som uppstod i och med att de hade drabbats av 

stroke (Alvaro et al. 2015; Löfgren, Wottrich & Åström 2012) 

Att lämna de fasta rutinerna och hjälpande personalen på sjukhuset gjorde att deltagarna 

kände sig rädda och osäkra inför att komma hem. Deltagarna i studien var rädda för att bli 

fysiskt passiva och inte klara sitt dagliga liv. En stark rädsla för att bli beroende av andra 

fanns. Även en rädsla fanns hos deltagarna att de inte skulle få lika mycket chans till 

rehabiliterings träning som på sjukhuset. (Löfgren, Wottrich & Åström 2012) 

Deltagare berättar om rädslan som upplevdes under den akuta fasen av stroke, denna rädsla 

fanns fortfarande kvar. Det framkom att deltagarna kände en lättnad för varje framgång i 

rehabiliteringen även om det var små förändringar. Upplevelsen av att vara till belastning och 

skuldkänslorna var högre för deltagarna i studien, detta för att de inte hade någon hemtjänst. 

Deltagarnas känsla av att vara till problem för sina anhöriga stärktes då (Alvaro et al. 2015). 

 

3.2.3 Upplevelsen av det sociala livet 

I flertalet studier beskrev deltagarna att de upplevde en social isolering på grund av stroke. 

(Ashburn, et al. 2009; Barbour, et al. 2011; Bynon, et al. 2013; Campbell, et al. 2013; Janssen, 

Jordan & White 2015; Löfgren, Wottrich & Åström 2012; Råheim, et al. 2015) 

I Campbell et al.( 2013) studie beskrev deltagarna att de inte fått information om någon 

stödgrupp för strokedrabbade, deltagarna upplevde att det skulle behövas för att få en chans 

att höra andras erfarenheter och för att få den sociala kontakten.  

I en studie gjord på en stödgrupp för strokedrabbade ansåg deltagarna att den sociala 

isoleringen minskade när de deltog. Deltagarna ansåg även att det var bra att dela egna 

erfarenheter med andra, och få reda på hur andra i samma situation anpassat sig till stroke. 

(Bynon et al. 2013) 

Deltagare i en studie berättade om hur de i rehabiliteringen gått till gymmet och där uppskattat 

den nya sociala upplevelsen. I samma studie berättade deltagarna om betydelsen och vikten av 

stöd från vänner och bekanta i deras sociala nätverk för att stävja den sociala isoleringen. 

(Ashburn et al. 2009) 
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Att få tillgång till tekniska hjälpmedel upplevdes av deltagarna hjälpa till att motverka den 

sociala isolationen. (Janssen, Jordan & White 2015; Löfgren, Wottrich & Åström 2012) 

Deltagarna i en studie beskriver hur de upplevde mindre social isolation när de fick tillgång 

till en Ipad och därigenom kunde hålla kontakt med anhöriga och även delta i socialanätverk 

online. (Janssen, Jordan & White 2015) 

Även talsvårigheter, att inte kunna uttrycka sina känslor och tankar på ett bra sätt upplevdes 

av deltagarna öka den social isolationen. De upplevde en stigmatisering från omvärlden vilket 

gjorde att de utvecklade olika strategier för att undvika samtal. (Barbour et al. 2011) 

I en studie beskriver deltagarna som inte hade kapaciteten att själv ändra sin situation en 

känsla av sorg och ensamhet. De kände sig mer och mer isolerade på grund av sina 

begränsningar efter stroke. (Råheim et al. 2015) 

 

3.3 Metodologisk aspekt-undersökningsgrupp 

Undersökningsgrupperna som ingick i artiklarna i denna litteraturstudie redovisas nedan 

under rubrikerna ålder, geografisk spridning och antal deltagare/kön detta redovisas även i 

tabell 3, bilaga 2: Metodöversikt 

 

3.3.1 Ålder 

Deltagarnas ålder i de 12 artiklarna som redovisade detta var 18 år och upp till 89.( Alvaro et 

al. 2015; Ashburn et al. 2009; Barbour et al. 2011; Bourland, Neville & Pickens 2011; Bynon 

et al. 2013; Campbll et al. 2013; Cron et al. 2013; Gan et al. 2014; Janssen, Jordan & White 

2015; Löfgren, Wottrich & Åström 2012; Råheim et al. 2015; Soellner & Wilz 2009)  

En artikel uppgav bara medelåldern 51,4 år (Post et al. 2009).  

 

3.3.2 Geografisk spridning 

Tre studier var från USA (Bourland, Neville & Pickens 2011; Campbell et al. 2013; Cron et 

al. 2013). Två från Australien (Bynon et al. 2013; Janssen, Jordan & White 2015) och två från 

England (Ashburn et al. 2009; Barbour et al. 2011). De övriga artiklarna var från Norge, 

(Råheim, et al. 2015), Sverige, (Löfgren, Wottrich & Åström 2012), Holland, (Post et al. 

2009), Kina, (Gan, et al. 2014), Italien, (Alvaro et al. 2015) och Tyskland, (Soellner & Wilz 

2009). 
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3.3.3 Antal deltagare och kön 

 I de kvantitativa artiklarna var 222 män och 174 kvinnor och antalet deltagare varierade 

mellan 30-155. (Cron et al. 2013; Gan, et al. 2014; Post et al. 2009; Soellner & Wilz 2009)  

I de kvalitativa artiklarna var antalet 60 män och 42 kvinnor och deltagarantalet varierade 

mellan 5-25. (Alvaro et al. 2015; Ashburn et al. 2009; Barbour et al. 2011; Bourland, Neville 

& Pickens 2011; Campbell et al. 2013; Janssen, Jordan & White 2015; Löfgren, Wottrich & 

Åström 2012; Råheim et al. 2015) 

I den mixade studien deltog 21 stycken i den kvantitativa delen av studien fem kvinnor och 16 

män. Nio av dessa (sju män och två kvinnor) valde sedan att fortsätta med den kvalitativa 

delen i studien (Bynon et al. 2013).  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver personers upplevelse av livskvalitet och sitt 

vardagliga liv efter en stroke. Upplevelserna av dessa huvudteman sammanställdes med flera 

underrubriker. När författarna samanställde de tretton artiklarna till denna litteraturstudie sågs 

ett genomgående tema på hur stroke påverkade deltagarnas livskvalitet och det vardagliga 

livet. God livskvalitet ansågs vara att klara av saker själv, ha mål i livet och ha goda sociala 

relationer. Att inte behöva förlita sig på andra utan att vara självständig var ett mål som den 

stroke drabbade ständigt strävade efter. 

 Stroke innebar ett förändrat liv för de flesta, både fysiskt och psykiskt. Många drabbades av 

talsvårigheter och även funktionshinder, detta gjorde att man isolerade sig från samhället. 

Deltagare kände också skuld för att vara till belastning hos anhöriga och vårdgivare. Stroke 

drabbade hade på grund av detta även psykiska besvär i form av depression och rädsla. 

Många upplevde även att de hade förlorat sin identitet de haft innan stroke. 

 Att ha meningsfulla aktiviteter var viktigt för deltagarnas livskvalitet, som att delta i 

fritidsaktiviteter, resa och att kunna återgå till sitt arbete man haft före stroke. I flera studier 

uttryckte deltagarna en stärkt självkänsla när de gjorde framsteg i sin rehabilitering, de kände 

att de då hittade tillbaka till sin gamla identitet. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Upplevelser av livskvalitet hos personer drabbade av stroke 

Som en följd av de psykiska och fysiska förändringar upplevde personer som drabbades av 

stroke en minskad livskvalitet. Detta för att de inte längre kunde delta i vad de upplevde som 

meningsfulla aktiviteter. Även förlusten av sociala relationer som arbete och fritidsaktiviteter 

som man haft före stroke var negativt för den upplevda livskvaliteten (Ashburn et al. 2009; 

Bourland, Neville & Pickens 2011; Cron, et al. 2013). Detta styrks av en studie där man ser 

att även hjärtsviktspatienter får en sämre livskvalitet när de inte längre kan delta i dagliga 

aktiviteter på grund av sin sjukdom (Bosworth et al. 2004). 

Många strokedrabbade upplevde en känsla av förlust, både vad det gäller kroppsliga 

funktioner men även psykologiskt. Att inte kunna sköta sig själv inverkar på en persons 

autonomi anser författarna, detta uttrycker även deltagare i flera studier (Ashburn et al. 2009; 

Bourland, Neville & Pickens 2011).  

Författarna anser att livskvalitet är att kunna fylla sin vardag med det man själv tycker är 

meningsfulla aktiviteter. Detta är svårt för en strokedrabbad som har fått 

funktionsnedsättningar vilket i sin tur ger en lägre livskvalitet. Tillexempel att inte kunna 

fortsätta med tidigare uppskattade hobbys eller att förlora ett jobb man uppskattar (Ashburn et 

al. 2009; Bourland, Neville & Pickens 2011; Bynon et al. 2013; Soellner & Wilz 2009). I en 

studie på ischemiskt hjärtsjuka personer framkom det att förlusten av arbetet ledde till sämre 

ekonomi och påverkade livskvaliteten negativt (Flensborg-Madsen, Mikkelsen & Mortensen 

2014).  

Strokedrabbade känner även en trötthet pågrund av sin sjukdom och orkar därför inte utföra 

olika aktiviteter (Ashburn et al. 2009; Cron et al. 2013; Post et al. 2009). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att informera strokedrabbade om 

stödgrupper och andra sociala aktiviteter, för att unvika social isolering och passivitet. 

 Det är även viktigt för vårdpersonal att uppmuntra till aktiviteter, dels för att träning leder till 

mer självständighet (Alvaro et al. 2015; Råheim et al. 2015) men även för att stärka personens 

självkänsla. Genom att använda sig av copingstrategier kan den strokedrabbade få ett stärkt 

självförtroende, bryta sin apati, sätta nya mål och därigenom stärka sin livskvalitet (Kalfoss-

Harris 2011). I en studie där deltagarna har kronisk hjärtsvikt har man använt sig av coping 

genom att ersätta gamla aktiviteter med nya för att få högre livskvalitet (Bosworth et al. 

2004). 
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Strokedrabbade upplevde sig som en börda för anhöriga och vänner detta påverkade 

livskvaliteten (Gan et al. 2014). Upplevelsen av att vara till belastning för anhöriga ses som 

ett problem även hos personerna som deltog i en studie av Bosworth et al. (2004). Författarna 

till den föreliggande litteraturstudien anser att det är viktigt med god kontakt mellan 

familjemedlemmar, här har vårdpersonalen en viktig uppgift i att informera både den 

drabbade och anhöriga vad sjukdomen innebär. I två studier upplever deltagarna det positivt 

för livskvaliteten med stöd och goda sociala relationer (Ashburn et al. 2009; Bourland, 

Neville & Pickens 2011). För att som anhörig kunna ge stöd till en stroke drabbad är det 

viktigt med insikt i sjukdomen, detta styrks av att  deltagare i en studie om hjärtsvikt upplevde 

det som dåligt för livskvaliteten när anhöriga inte har förståelse eller insikt i sjukdomen 

(Bosworth et al. 2004). Att familjemedlemmar ändrade sina krav och sänkte sina 

förväntningar om deltagarna upplevdes som positivt för livskvaliteten hos deltagarna i studien 

av Ashburn et al. (2009).  

 

4.2.2 Upplevelser av det dagliga livet hos personer efter en stroke 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det dagliga livet blir mer komplicerat för den 

som drabbas av stroke. Med talsvårigheter och funktionsnedsättningar som en vanlig följd av 

stroke blir den drabbade mer beroende av andra för att kunna utföra vardagliga sysslor, både i 

hemmet och i samhället. Detta beskrevs av deltagare i flera studier som att deltagarna inte 

längre kan göra vad de vill när de vill göra det, utan måste förlita sig på andra. (Alvaro et al. 

2015; Campbell et al. 2013; Löfgren, Wottrich & Åström 2012; Råheim et al. 2015) 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien anser att det tar tid för den stroke drabbade 

att acceptera dessa begränsningar. Från att ha klarat sina vardagliga aktiviteter själv till att 

vara beroende av en annan person kan upplevas psykiskt svårt. Detta bekräftas i en studie där 

deltagarna upplever att det tar tid att lära känna den nya kropppen och acceptera sina nya 

begränsningar i vardagen efter en stroke (Råheim et al. 2015).  

Vissa personer kände att det var svårt och skrämmande att komma hem från sjukhuset efter en 

stroke. Detta på grund av att de tappade tryggheten de kände på sjukhuset. Deltagare kände 

även en rädsla att rehabiliteringen som är viktig för att kunna bli mer självständig inte skulle 

bli lika regelbunden. Rehabiliteringen har en stor betydelse efter en stroke, deltagare uttryckte 

en tilltro till rehabilitering som ett sätt att hitta tillbaka till ett normalt liv. (Alvaro et al. 2015; 

Löfgren, Wottrich & Åström 2012) 
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 Här anser författarna till denna litteraturstudie att många av deltagarna använde sig av en 

meningsskapandecoping, att rehabiliteringen ses som ett verktyg för att nå sitt mål att bli 

självständig. (Kalfoss-Harris 2011) 

Det har visat sig i studier att rehabilitering i ett tidigt skede men även fortsatt rehabilitering i 

hemmet har gett bra effekt för att kunna uppnå självständighet i det vardagliga livet (Askim et 

al. 2016 & Cup et al. 2016). Utifrån denna kunskap anser författarna till denna litteratur studie 

att det är viktigt med en rehabiliteringsplan på sjukhuset som ska fortsätta i hemmet för att 

hjälpa den stroke drabbade att bli mer självständig och klara det vardagliga livet. 

Att inte kunna ta sig någonstans själv var ett hinder för många deltagare. Författarna till denna 

litteraturstudie tycker att en viktig uppgift för sjukvårdspersonal är att informera om hjälp som 

finns att få, som lokala stödgrupper, resor och frivilligorgansisationer som tillexempel Röda 

korset. I flera studier känner sig deltagarna socialt isolerade, dels för att de inte kan komma ut 

(Råheim et al. 2015) men även pågrund av talsvårigheter (Barbour et al. 

2011).Talsvårigheterna ledde till att deltagare använde sig av en emotionsfokuserad 

copingstrategi, den beskrivs i Kalfoss-Harris (2011) som att undvika eller fly från obehagliga 

situationer. Här anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är viktigt att 

vårdpersonal ger uppmuntran, råd och stöd i träningen av talförmågan hos strokedrabbade. 

Deltagare uttryckte det som positivt att få träffa andra strokedrabbade i grupp, dels för 

informationsutbytet men även för den sociala biten (Bynon et al. 2013; Campbell et al. 2013).  

Författarna i den föreliggande litteraturstudien tycker det är viktigt att som vårdpersonal 

hjälpa den strokedrabbade till en förenklad vardag, en uppgift för sjuksköterskan är att 

samordna alla parter för att få till en god vård (Larsson & Rundgren 2010). Detta kan vara att 

se till att den strokedrabbade har tillgång till de tekniska hjälpmedel som finns, tillexempel 

elektrisk rullstol, rullator, gåbord och anpassning av den strokedrabbades hem. Detta 

beskriver även deltagare i en studie av Löfgren, Wottrich & Åström (2012) som något som 

hjälper till att klara av vardagslivet. 

En studie visade även på att det går att identifiera viktiga faktorer 16 månader efter patienters 

första stroke för hur väl den strokedrabbade anpassat sig till sitt vardagliga liv, som att kunna 

köra bil, gångförmågan och det sociala nätverket som personerna har. (Carlstedt et al. 2016)  

Författarna till denna litteraturstudie anser att genom att studera dessa faktorer kan 

vårdpersonalen göra en utvärdering av hur det fortsatta omvårdnadsarbetet skall planeras. 
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4.2.3 Metodologisk aspekt – undersökningsgrupp 

Den tredje frågeställningen besvarades av författarna genom att tillsammans gå igenom alla 

artiklar med fokus på metod, då antecknades ålder, kön och geografiskspridning. Detta valdes 

då författarna ansåg det vara mest intressant för studiens syfte. Geografiskspridning för att 

sjukvården skiljer sig mellan olika länder, vilket kan påverka resultatet i studien. Kön för att 

se om något är överrepresenterat. (Polit & Beck 2012) 

I den föreliggande litteratur studien har författarna använt sig av åtta kvalitativa artiklar, fyra 

kvantitativa och en mixad studie. 

Alla artiklarna till denna föreliggande litteraturstudie har redovisat antalet deltagare vilket kan 

ses som en styrka enligt Polit & Beck (2012). 

Undersökningsgruppen i de kvalitativa artiklarna är oftast färre än 50 deltagare. Genom att 

beskriva hur många deltagare man har med i artiklarna kan man bedöma hur tillförlitligt 

resultatet är. Är antalet deltagare för lågt kan informationen bli för knapphändig och är 

deltagarantalet stort får man se till hur lång tid forskarna haft att bearbeta den insamlade 

informationen. (Polit & Beck 2012) Författarna till den föreliggande litteratur studie anser att 

tillräckligt många deltagare var med i de kvalitativa artiklarna för att svara på dess syfte. 

Enligt Polit & Beck (2012) bör en kvantitativ studie ha tillräckligt många deltagare för att 

säkerställa den statistiska slutsatsen. Författarna till denna litteraturstudie anser att en svaghet 

i den mixade studien Bynon et al. (2013) och den kvantitativa Cron et al. (2013) är att 

deltagar antalet var lågt vilket sänkte trovärdigheten. Antalet deltagare i de andra kvantitativa 

studierna var mellan 70-155 deltagare vilket författarna anser styrker resultatet. 

 Även könsfördelningen redovisades i alla artiklarna, det var fler deltagande män förutom i 

fyra av artiklarna. Detta anser författarna kan bero på sjukdomens epidemiologi, och ses som 

en styrka eftersom fler män än kvinnor drabbas av stroke. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att beskriva personers upplevelser av sin livskvalitet och sitt 

dagliga liv efter en stroke. Författarna ansåg därför att en beskrivande design kunde tillämpas, 

detta enligt Polit & Beck (2012). 

 Författarna valde databasen PubMed eftersom det är en rekommenderad databas för 

omvårdnadsartiklar. De valda sökorden som användes var utifrån denna litteraturstudies syfte. 

Samtliga sökord var MeSh termer förutom ett av orden som användes som fritext. Booleska 
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operatorn AND användes tillsammans med sökorden för att få relevanta artiklar. (Polit & 

Beck 2012) 

Vid sökningen  användes begränsningarna 10 år, för att få den senaste forskningen. 

Författarna använde även humans, eftersom det var människors upplevelse som skulle 

beskrivas och ålderspannet 19+ (Polit & Beck 2012). Ålderspannet valdes av författarna 

eftersom den vanligaste patientgruppen för stroke är vuxna. 

 Eftersom författarna endast kände att de behärskar det engelska språket samt svenska 

användes begränsningen english för att inte få artiklar på något annat språk. Författarna anser 

i efterhand att de även kunde ha använt begränsningen swedish. En svaghet i denna studie 

anser författarna är att de inte har engelska som modersmål utan har använt sig av 

översättningssidor och lexikon för att analysera artiklarna. Detta pågrund av att alla artiklar 

var på engelska. 

 Författarna använde även fulltext för att de skulle få fram artiklar som var kompletta efter 

som artiklarna skulle granskas med avseende på resultat och metod.  

Genom att använda sig av olika ansatser ger detta mer trovärdighet åt en studie (Polit & Beck 

2012). Författarna valde därför att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar till 

denna litteraturstudie. 

Till denna litteraturstudie hittades 13 stycken artiklar som författarna ansåg svara på syftena. 

Åtta kvalitativa, fyra kvantitativa och en mixad studie. Författarna till föreliggande studie 

anser att en svaghet är att i en kvantitativ studie och i den mixade studien var det ett lågt 

deltagar antal vilket kan leda till ett missvisande resultat. En styrka är att i de kvalitativa 

artiklarna var deltagarantalet tillräckligt många för att ge ett trovärdigt resultat anser 

författarna till föreliggande studie. (Polit & Beck 2012) 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien anser att det är en styrka att de använda 

artiklarna är från flera olika länder, detta för att se om upplevelsen av livskvalitet skiljer sig 

hos personer i andra samhällsstrukturer. En svaghet anser författarna är att det är svårt att 

definiera ordet livskvalitet som i sig kan påverka resultatet. 

Författarna till föreliggande studie delade upp artiklarna och läste dem var för sig för att sedan 

byta artiklar och läsa den andra hälften. Enligt Polit & Beck (2012) ses det som en styrka att 

kritiskt läsa artiklarna upprepade gånger och var för sig. Författarna koncentrerade sig här på 

resultatet i de ingående artiklarna. Under genomläsning markerades sådant författarna ansågs 

svara på syftet. Efter detta träffades författarna och arbetade tillsammans med att hitta 

relevant information och diskutera det som svarade på syftet. Dessa färgkodades och skrevs 
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ned under olika rubriker. Författarna valde att använda färgkodning, som gör det lättare att 

hålla isär informationen till de olika rubrikerna enligt (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag på fortsatt forskning 

Författarna anser att genom att ha sammanställt befintlig forskning om personers upplevelse 

av livskvalitet och sitt dagliga liv efter en stroke, kan vårdpersonal få en djupare inblick och 

förståelse. Social isolering upplevdes som ett stort problem och påverkade livskvaliteten 

negativt för strokedrabbade. Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att 

fortsatt forskning inom detta område behövs. Detta kan leda till ändrade arbetsrutiner och 

omvårdnadsinsatser för att öka livskvaliteten och förbättra det dagliga livet hos personer som 

haft stroke.   

 

4.5 Slutsats 

Att drabbas av stroke blir för många en stor livsomställning. Hur svårt personerna drabbas av 

funktionsnedsättningar är individuellt. Både fysiska och psykologiska problem uppstår som 

påverkar det vardagliga livet.  

Att kunna acceptera sina förändrade livsvillkor och kunna anpassa sig påverkade 

livskvaliteten. Att hitta nya meningsfulla aktiviteter, sätta mål, klara sig själv och ha goda 

sociala relationer var viktigt för en god livskvalitet efter en stroke. 

Här kan sjuksköterskan vara till hjälp, genom att informera och anpassa omvårdnaden 

individuellt till personen som drabbats av stroke.  
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1. Tabell 2. Resultatöversikt 

Författare/Titel Syfte Resultat 

Alvaro, et al. 

2015 

The experience of 

stroke survivors 

three months after 

being discharged 

home: A 

phenomenological 

investigation 

Att undersöka upplevelser från 

strokepatienter tre månader efter utskrivning 

från sjukhus 

Fem teman hittades i den fenomenologiska 

analysen: Stor livsomställning, klar 

minnesbild av den akuta delen av stroke, livet 

stannar upp, lättnad av återhämtningen efter 

stroke och att vara en börda för anhöriga 

Ashburn, et al. 

2009 

Resuming 

previously valued 

activites post-

stroke: who or 

what helps? 

Att förstå vad som hjälper eller hindrar 

strokedrabbade att återuppta tidigare 

uppskattade aktiviteter upp till 12 månader 

efter stroke. 

En oförmåga att återuppta tidigare aktiviteter 

inverkade på människors självuppfattning och 

livskvalitet, men en del anpassade sig till 

förändringarna. 

Barbour, et al. 

2011 

The impact of 

stroke-related 

dysarthria on 

social 

participation for 

rehabilitation 

Att utforska hur talsvårigheter efter en stroke 

påverkar det sociala livet 

Deltagarna beskriver sina erfarenheter av 

socialt deltagande och isolering 



 

 

 

 

Bourland, Neville 

& Pickens 2011 

Loss, gain and the 

reframing of 

perspectives in 

long-term stroke 

survivors: A 

dynamic 

experience of 

quality of life 

Syftet med studien var att förstå upplevelsen 

av livskvalitet hos 6 stroke drabbade 

patienter. 

Deltagarna definierar livskvalitet som att 

kunna göra meningsfulla aktiviteter. 

Bynon, et al. 2013 

Masterstroke: a 

pilot group stroke 

prevention 

program for 

community 

dwelling stroke 

survivors 

Att studera om ett preventionsprogram hjälper 

deltagarna att ändra livsstilen för att undvika 

att drabbas av en andra stroke. 

Statistiskt säkerställda resultat hittades för 

livskvalitet Att delta i gruppaktiviteter och 

dela erfarenheter av sjukdomen gjorde att 

deltagarna kände sig mindre isolerade. 

Campbell, et al. 

2013 

” Living with a 

ball and chain”: 

The experience of 

stroke for 

individuals and 

their caregivers in 

rural Appalachian 

Kentucky 

Att undersöka upplevelsen av stroke hos 

personer och deras anhöriga i Kentuckys 

glesbygd.  

Deltagare som drabbats av stroke berättar att 

när de mister möjligheten att delta i tidigare 

aktiviteter finner man nya roller för att hitta en 

mening i livet. 

Cron, et al. 2013 

Long-Term 

Health-Related 

Quality of life of 

Stroke Survivors 

and Their Spousal 

Caregivers 

Att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos stroke 

överlevare och deras make/maka. 

Depressionen efter en stroke minskade de 

första 12 månaderna. Efter 12 månader ökade 

den fram till slutet på studien. Stroke visade 

sig ha en stor inverkan på den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos patienterna. 



 

 

 

 

Gan, et al. 2014 

Self-perceived 

burden in the 

young and 

middle-aged 

inpatiens with 

stroke: A cross-

sectional survey 

Att undersöka förekomst och kännetecken för 

upplevelsen av att känna självupplevd 

belastning hos unga och medelålders 

strokepatienter på sjukhus. Och att identifiera 

tidiga tecken på självupplevd belastning. 

Självupplevd börda ansågs förutse vilken 

livskvalitet deltagarna har. 

Janssen, Jordan & 

White 2015 

Tablet technology 

during stroke 

recovery:a 

survivors 

perspective 

Att undersöka hur stroke överlevare upplever 

att använda Ipad under de första tre 

månaderna efter en stroke. 

De flesta deltagarna ansåg att Ipaden var 

fördelaktig och lätt att använda. De flesta 

deltagarna använde Ipaden i både terapi och 

nöjesaktiviteter dagligen under de första tre 

månaderna efter sin stroke. Deltagare 

upplevde även att de fick ett bättre socialt 

deltagande, med avseende på att Ipaden 

underlättade kontakter online. 

Löfgren, Wottrich 

& Åström 2012 

On parallel tracks: 

newly home from 

hospital- people 

with stroke 

describe their 

expectations 

Att studera hur strokepatienter beskriver sina 

förväntningar om livet när dem kommer hem. 

Och hur patienterna upplevde hur deras 

förväntningar inföll vid utskrivning från 

sjukhus och under de första tre månader efter 

hemkomst 

Förväntningarna på tillfrisknande var hög den 

första tiden. Några veckor senare hade man 

kommit in i vardagen och väntade på 

förbättringar i sjukdomen och en anpassning 

till vardagen. Tre månader efter utskrivning 

från sjukhus väntade deltagarna fortfarande på 

förbättringar i sjukdomen, men hade fått en 

insikt i att livet kanske inte blir som före 

stroke. Deltagarna beskriver att behöva förlita 

sig på någon annan för att få hjälp med 

småsaker i livet som ett stort problem. 

Post, et al. 2009 
Long-term health-

related quality of 

life after 

aneurysmal 

subarachnoid 

hemorrage 

Att beskriva hälsorelaterad livskvalitet och att 

fastställa om psykologiska symptom och 

personliga egenskaper är avgörande för den 

hälsorelaterade livskvaliteten efter en 

hjärnblödning. 

Patienterna hade bäst resultat på det fysiska 

området i skalan (Stroke Specific Quality of 

Life) och sämst resultat i områdena känslor 

och socialt. 

Råheim, et al. 

2015 

Striving for a life 

worth living: 

stroke survivors 

experiences of 

home 

rehabilitation 

Att undersöka patienters upplevelse av 

rehabilitering i hemmet efter en mild till 

medelsvår stroke och en tidig hemgång med 

stödinsatser. 

En avgörande faktor för deltagarnas 

förhoppningar om ett liv värt att leva var det 

ömsesidiga förtroendet som uttrycktes i möten 

med vårdpersonal. En annan faktor var 

deltagarnas egen förmåga att acceptera sin 

kropps förändring. 



 

 

 

 

Soellner & Wilz, 

2009 

Work loss 

following stroke 

 

Att undersöka patienters och make/maka 

livskvalitet i samband med att återgå till 

arbetet 

Att återgå till arbetet var positivt associerat 

med livskvalitet. Men när deltagare återgick 

till arbetet relaterade det inte till en högre 

livskvalitet enligt statistiken. 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Metodöversikt 

 

Författare/ 

år & land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamling

smetod 

Dataanalys 

Alvaro, et 

al.2015 

Italien 

The experience of 

stroke survivors 

three months after 

being discharged 

home: A 

phenomenological 

investigation 

Kvalitativ 

Fenomenolog

isk design 

15 stroke patienter, 12 

stycken var män och 3 

kvinnor mellan 34 – 85 

år gamla. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

Ashburn, et 

al. 2009 

England 

 

Resuming 

previously valued 

activites post-

stroke: who or 

what helps? 

Kvalitativ  

Longitudinell 

design 

19 stycken personer 

som hade drabbats av 

stroke (11 män och 8 

kvinnor) mellan 53 och 

85 år gamla 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Innehållsanalys 

Barbour, et 

al. 2011 

England 

The impact of 

stroke-related 

dysarthria on 

social 

participation for 

rehabilitation 

Kvalitativ 

konstant 

jämförande 

metodik 

25 personer deltog som 

hade talsvårigheter på 

grund av stroke. 

9 kvinnor och 15 män i 

åldern 34 – 86. 

Djup 

semistrukturer

ad intervju 

Innehållsanalys 



 

 

 

 

Bourland, 

Neville & 

Pickens 

2011 

USA 

Loss, gain and the 

reframing of 

perspectives in 

long-term stroke 

survivors: A 

dynamic 

experience of 

quality of life 

Kvalitativ 

Fenomenolog

isk design 

 

6 stroke patienter som 

hade levt minst 24 

månader efter att 

drabbats av stroke(ett 

undantag gjordes med 

en patient som hade 

levt 21 månader). 3 

män och 3 kvinnor i 

åldern 58-79 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Induktivt 

tematiskt 

tillvägagångssätt 

Bynon, et 

al. 2013 

Australien 

Masterstroke: a 

pilot group stroke 

prevention 

program for 

community 

dwelling stroke 

survivors 

Mixad metod 

studie (Både 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats) 

 

21 strokedrabbade 

patienter deltog. 

5 kvinnor och 16 män i 

åldern 46-85 deltog i 

den första kvantitativa 

studien av dessa valde 9 

stycken att fortsätta 

delta i den kvalitativa 

delen.  

7 män och 2 kvinnor i 

åldern 53-80 år 

I den 

kvantitativa 

insamlingen 

användes 

Stroke and 

Aphasia 

Quality of Life 

Scale (SaQol-

39) 

I den 

kvalitativa 

delen 

användes 

semistrukturer

ade intervjuer. 

I den kvantitativa 

delen användes 

Wilcoxon rank 

sum  

I den kvalitativa 

delen användes 

ett induktivt 

tematiskt 

tillvägagångssätt. 



 

 

 

 

 

Campbell, 

et al. 2013 

USA 

”Living with a 

ball and chain” : 

The experience of 

stroke for 

individuals and 

their caregivers in 

rural Appalachian 

Kentucky 

Kvalitativ 

Beskrivande 

design 

13 st personer med 

stroke och 12 vårdande 

anhöriga 

Stroke patienterna var 9 

kvinnor och 4 män i 

åldern 42-89 år  

Semistrukturer

ade intervjuer 

Innehållsanalys 

Cron, et al. 

2013 

USA 

Long-Term 

Health-Related 

Quality of life of 

Stroke Survivors 

and Their Spousal 

Caregivers 

Kvantitativ 

Longitudinell 

design 

30 personer som 

drabbats av stroke.24 

stycken män och 6 

stycken kvinnor i 

åldern 52-89 år. 

Frågeformulär 

som användes: 

The Short 

Form Health 

Survey (SF-

36), 

The Stroke 

Impact Scale 

(SIS) version 

3.0, 

Geriatric 

Depression 

Scale (GDS) 

och The Zarit 

Burden 

interview 

(ZBI) 

 

One-sampel t-test 

Multiple linear 

regression 



 

 

 

 

Gan, et al. 

2014 

Kina 

Self-perceived 

burden in the 

young and 

middle-aged 

inpatiens with 

stroke: A cross-

sectional survey 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudi

e beskrivande 

design.  

155 personer som hade 

haft stroke deltog i 

studien. 60 kvinnor och 

95 män, i åldrarna 18-

59. 

Flera 

frågeformulär 

användes: 

SPBS, QOL-

BREF, SSRS 

och HADS 

även 

sociodemograf

iska variabler 

som 

tillexempel 

ålder, kön och 

typ av stroke 

användes 

Statistisk analys 

med t-test, one 

way ANOVA, 

Chi-square och 

Pearson 

korrelations test. 

 

Janssen, 

Jordan & 

White 2015 

Australien 

Tablet technology 

during stroke 

recovery: a 

survivors 

perspective 

Kvalitativ  

Induktiv 

tematisk 

design 

Tolv personer som hade 

drabbats av stroke. 8 

män och 4 kvinnor i 

åldern 58-83 år. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Grundad teori 

analys 

Innehållsanalys 

Löfgren, 

Wottrich & 

Åström 

2012 

Sverige 

On parallel tracks: 

newly home from 

hospital- people 

with stroke 

describe their 

expectations 

Kvalitativ 

Designen 

framkommer 

inte 

Fem personer som 

drabbats av stroke. Två 

kvinnor och tre män i 

åldern 44-70 år 

Semistrukturer

ad intervjuv 

Innehållsanalys 

Post, et al. 

2009 

Holland 

Long-term health-

related quality of 

life after 

aneurysmal 

subarachnoid 

hemorrage 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstu

die 

141 deltagare, 94 

kvinnor och 47 män 

Medelålder på 51,4 år. 

Frågeformulär: 

Stroke 

Specific 

Quality of Life 

version 

2(SSQOL) 

användes 

Linjär 

regressionsanalys 



 

 

 

 

Råheim, et 

al. 2015 

Norge 

Striving for a life 

worth living: 

stroke survivors 

experiences of 

home 

rehabilitation 

Kvalitativ 

tolkande 

intervjuv 

design 

8 patienter som 

drabbats milt eller 

medelsvårt av stroke på 

National Institute 

Health Stroke Scale 

(NIHSS) 

4 män och 4 kvinnor i 

åldern 45-80 år 

Strukturerade 

intervjuer från 

frågeformulär. 

Följd frågor 

ställdes vid 

behov av att 

utveckla 

svaren. 

Empirisk 

djupanalys 

Soellner 

&Wilz. 

2009 

Tyskland 

Work loss 

following stroke 

Kvantitativ 

En 

longitudinell 

studie 

70 personer som hade 

haft sin första stroke, 

14 kvinnor och 56 män. 

Ålder på deltagarna var 

30-65 år. 

Frågeformulär: 

Patient 

Competency 

Rating Scale, 

WHO Quality 

of life och 

Barthel Index 

skalan. 

t-test 

 

 

 


