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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som har drabbats av stroke upplever sin 

livskvalitet samt vilka faktorer som associeras med livskvalitet. Designen var en beskrivande 

litteraturstudie och litteratur söktes i databaserna Medline (via PubMed) och Cinahl. Efter 

urvalet återstod 15 artiklar som inkluderades i studien. Artiklarna granskades och fyra 

huvudkategorier kunde utrönas: livskvalitet efter stroke, fysiska, psykiska och sociala faktorer 

som associeras med livskvalitet. Resultatet visade att personer som har drabbats av stroke ofta 

uppvisar sänkt livskvalitet. Fysiska faktorer av betydelse var försämrade kroppsfunktioner och 

kognitiv nedsättning. Äldre personer och kvinnor skattade ofta sin livskvalitet lägre jämfört 

med yngre och män. Den viktigaste psykiska faktorn var depression. En social faktor av 

betydelse för sänkt livskvalitet var minskat socialt deltagande. Slutsatsen med studien var att 

kunskap kring hur personer som har drabbats av stroke upplever sin livskvalitet och vilka 

faktorer som associeras med livskvalitet kan ge vägledning för vilken typ av stöd och 

rehabilitering som behövs.  

 

Nyckelord: Livskvalitet, stroke, följder av stroke 
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Abstract 

The purpose of the study was to describe how persons who have had a stroke experience their 

quality of life and which factors are associated with quality of life. The design was a 

descriptive literature study and literature was sought in the databases Medline (via PubMed) 

and Cinahl. After the selection a sample of 15 articles was included in the study. The articles 

were reviewed and four main categories were found: quality of life post stroke, physical, 

psychological or social factors associated with quality of life. The result showed that persons 

who had a stroke often show decreased quality of life. Physical factors of importance were 

impaired body functions and decreased cognitive function. Older persons and women often 

measured their quality of life as lower compared to younger persons and men. The most 

important psychological factor was depression. A social factor of importance related to 

reduced quality of life was decreased social participation. The conclusion of the study was 

that knowledge about how persons who had a stroke experience their quality of life and which 

factors are associated with quality of life could give guidance for what kind of support and 

rehabilitation is needed.      

 

 

Keywords: Quality of life, stroke, stroke outcome 
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1. Introduktion 

1.1 Stroke  

I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 individer av stroke, vilket innebär att det är en 

folksjukdom. Det är oftast äldre som drabbas av stroke, medelåldern bland de drabbade är 75 

år. Kvinnor löper inte riktigt lika stor risk att drabbas av stroke som män, men det är ändå 

något fler kvinnor som drabbas. Detta på grund av att kvinnor har högre medellivslängd än 

män (Socialstyrelsen 2007). En stroke inträffar plötsligt och kan påverka alla kroppens 

funktioner. Det är svårt att vara förberedd på sjukdomens förlopp och följder vilket kan vara 

svårt att hantera för den drabbade (Mayo et al. 1999).  

 

Sjukdomen är den tredje vanligaste dödsorsaken efter cancer och hjärtsjukdomar. Stroke är 

benämningen för hjärninfarkt och blödning i hjärnan. Hjärninfarkt innebär att det uppkommer 

en trombos (blodpropp) i arterosklerotiska (åderförfettade/åderförkalkade) blodkärl i halsen 

eller hjärnan som stoppar blodflödet vilket leder till syrebrist i hjärnvävnaden. I vissa fall har 

trombosen bildats någon annanstans i kroppen och förts med blodet till hjärnan. Blödningar 

kan uppstå inne i hjärnan, intracerebrala blödningar, på grund av högt blodtryck eller 

missbildade blodkärl. Blödningar kan även uppstå i hjärnans hinnor, subaraknoidalblödningar, 

som vanligtvis beror på ett aneurysm (pulsåderbråck). Stroke leder till hjärnskador i 

varierande grad beroende på skadans lokalisation och hur snabbt patienten får god vård. Akut 

vård bör ske på specialiserad stroke-enhet för bästa möjliga förutsättningar för god 

rehabilitering (Mätzsch & Gottsäter 2007, Socialstyrelsen 2007).  

 

1.2 Följder av stroke 

De symptom patienten får efter en stroke är relaterade till den del av hjärnan som blivit 

skadad och kan därmed drabba samtliga neurologiska funktioner (Mätzsch & Gottsäter 2007). 

En stroke kan få följder av varierande karaktär och svårighetsgrad. Följderna kan influera alla 

aspekter av människans liv, det fysiska, psykiska och sociala livet. Fysiska symptom kan vara 

förlamningar, rörelsenedsättning och synstörningar (Socialstyrelsen 2007). Även afasi samt 

kognitiva störningar är vanliga konsekvenser (Oliveira & Damasceno 2009). Depression är en 

annan vanlig följd av stroke. Anledningarna kan vara afasi och allvarlig stroke som leder till 

stora handikapp, (Thomas & Lincoln 2008) fatigue, nedsatt rörelseförmåga och nedsatt 

förmåga att klara av aktiviteter i det dagliga livet (Van de Port, Kwakkel, Bruin & Lindeman 

2007).   
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En stroke ger ofta handikapp som influerar det sociala livet. Fritiden kan bli lidande för att 

den strokedrabbade har mindre ork och måste prioritera nödvändiga dagliga aktiviteter.  

Familj och andra närstående märker också ofta av den anhöriges sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] 2005, Mätzsch & Gottsäter 2007). En stroke innebär ofta stora 

förändringar i det dagliga livet hos de närstående vilket kan ge konsekvenser i form av 

psykisk ohälsa. Endast ett fåtal i arbetsför ålder kan återgå till sitt arbete under det första året 

av rehabilitering. En lång sjukskrivningsperiod är ofta nödvändig och vid återgång till arbetet 

kan minskad arbetstid krävas till följd av kvarstående symtom. Bilkörning är en aktivitet som 

kan vara olämplig att utföra då stroke kan ge handikapp som begränsar körförmågan. Ett 

körförbud kan begränsa det sociala livet eftersom bilen som transportmedel kan vara 

nödvändig för intressen eller arbete (Mätzsch & Gottsäter 2007). 

 

1.3 Rehabilitering 

Rehabilitering är en viktig del för att återupprätta försämrade funktioner. Rehabilitering ska 

påbörjas i ett tidigt skede, den ska vara individanpassad och välplanerad. Dock tar 

återhämtningen tid och den får inte påskyndas (Aprile et al. 2008). Psykologisk och social 

anpassning krävs för att kunna hantera det dagliga livet. Den största förbättringen sker under 

den första månaden efter stroke för att sedan successivt avta. Efter ett halvår inträffar oftast 

inte några förbättringar för majoriteten av patienterna. Det är inte ovanligt att en försämring 

sker av patienternas funktionsförmåga efter cirka ett år till följd av att de inte kan klara av de 

färdigheter som nyinlärts eller på grund av nya komplikationer. För den här patientgruppen 

bör en livslång uppföljning tillämpas (Mätzsch & Gottsäter 2007). 

 

1.4 Livskvalitet 

Enligt Næss, Mastekaasa, Moum och Sørensen (2001) är livskvalitet ett mångfasetterat 

begrepp och definieras som en subjektiv inre upplevelse av livssituationen. Livskvalitet 

benämns som psykiskt välbefinnande och inrymmer kognitiva bedömningar och 

känslomässiga upplevelser som varje enskild individ själv skattar. God livskvalitet sätts i 

relation till goda känslor och positiva bedömningar med samtidig avsaknad av negativa 

känslor och bedömningar. 

 

World Health Organisation [WHO] (1997) definierar livskvalitet som följande: ”Personers 

uppfattning av sin livssituation i den kultur och det värdesystem där de lever, i förhållande till 

egna mål, förväntningar, normer och intressen”.  
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1.5 Problemformulering 

Stroke är en vanlig sjukdom och sjuksköterskan kan möta patienter som har haft en stroke i 

många delar av sjukvården. De handikapp som kan följa en stroke kan vara mycket 

påfrestande både fysiskt, psykiskt och socialt (Socialstyrelsen 2007). Sjukdomen ställer höga 

krav på omvårdnad och kvaliteten är av stor vikt för en god rehabilitering (Aprile et al. 2008). 

Kunskaper om livskvalitet i förhållande till stroke ger en grund för att kunna utveckla och 

förbättra vården för att gynna patienternas livskvalitet. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal tar del av studier där strokepatienters livskvalitet har undersökts. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som har drabbats av stroke upplever sin 

livskvalitet samt vilka faktorer som associeras med livskvalitet.  

 

1.7 Frågeställningar 

• Hur upplever personer som har drabbats av stroke sin livskvalitet? 

• Vilka faktorer är associerade med de strokedrabbade personernas upplevelser av 

livskvalitet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har gjorts som en beskrivande litteraturstudie.  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet av artiklar gjordes utifrån olika kriterier. Artiklarna fick inte ha ett äldre 

publikationsdatum än 2000/01/01 och de skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Ett 

annat kriterium var att de skulle finnas tillgängliga i gratis fulltextversion. Artiklarnas titel 

och sammanfattning skulle vara av relevans för föreliggande litteraturstudies syfte. 

Undersökningsgruppen i artiklarna är personer som har haft en stroke. Valet av artiklar 

grundades inte på undersökningsgruppens ålder då syftet var att generellt ta reda på aspekter 

som associeras med livskvalitet efter stroke.  

 

Av sammanlagt 231 funna artiklar från första sökningen valdes 15 artiklar ut till föreliggande 

studie. Artiklar som föll bort under urvalsprocessen stämde inte överrens med 

urvalskriterierna. Detta kunde vara att studierna var för gamla eller att de riktade in sig på en 

undersökningsgrupp som inte var relevant för syftet, till exempel anhörigas perspektiv. Andra 

orsaker var att bortvalda studier inte använde sig av begreppet livskvalitet i huvudsak utan 

riktade in sig på andra begrepp. Artiklar som handlade om jämförelser mellan olika 

mätinstrument som mätte livskvalitet valdes bort då de inte kunde svara på syftet. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Litteratur till studien har sökts i databaserna Medline via PubMed och Cinahl. I PubMed har 

MesH-termerna quality of life och stroke använts. I Cinahl exact major subject heading har 

sökningarna quality of life och stroke använts. Sökningarna genomfördes i november 2009. 

Utfall av sökning redovisas nedan i tabell 1.  

 

2.4 Tabell 1. Tabell över databaser, använda sökord, antal träffar och antal valda artiklar. 

Databaser Sökord Antal träffar Valda källor 
Medline via PubMed quality of life AND stroke 149 10 
Cinahl quality of life AND stroke 82 5 
Totalt 
 

 231 15 

Utav de valda artiklarna återfanns två av dem i båda databaserna. I tabellen redovisas de från 

Cinahl. 
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2.5 Dataanalys 

De 15 valda artiklarna var samtliga av kvantitativ ansats. Artiklarna lästes igenom flera 

gånger var av författarna. Materialet har därefter granskats utifrån design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och dataanalys. Detta redovisas i tabell 2. En 

kvalitetsbedömning har gjorts med utgångspunkt från granskningsmallar från Forsberg och 

Wengström (2008). Tydligheten i studiernas beskrivning av syfte och urvalskriterier har 

bedömts. Om en forskningsetisk kommitté har godkänt studierna uppmärksammades samt om 

studierna använde mätinstrument som hade validitet och reliabilitet. Vidare bedömdes om 

bortfallsanalys fanns och om resultaten var tydligt beskrivna. Kvalitetsbedömningen redovisas 

i tabell 2.  

 

Artiklarnas syften och resultat har sammanställts och redovisas i tabell 3. Resultaten 

bearbetades systematiskt och återkommande teman uppmärksammades och sammanställdes i 

kategorier. Fyra kategorier redovisas under rubrikerna livskvalitet efter stroke, fysiska, 

psykiska och sociala faktorer som associeras med livskvalitet. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I och med att studierna i artiklarna redan är gjorda ser författarna till denna uppsats inget 

etiskt hinder med att genomföra en litteraturstudie inom valt område. Valda artiklar är 

förstahandskällor publicerade i vetenskapliga tidsskrifter vilket minimerar risken för 

feltolkning av information. Materialet som är använt i resultatet ska ha genomgått granskning 

av en forskningsetisk kommitté och/eller att forskarna har ett tillräckligt resonemang om 

etiska aspekter kring studien. Författarna till den här studien har bearbetat materialet 

systematiskt för att kunna återge information på ett objektivt och tydligt sätt. Artiklarna 

kommer att arkiveras på ett säkert sätt i minst 10 år efter uppsatsens slutförande.  
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3. Resultat 

Resultatet till denna studie har sammanställts utifrån 15 artiklar. Samtliga artiklar har haft för 

avsikt att undersöka hur personer som har drabbats av stroke upplever livskvalitet. 

Granskningen av artiklarna har resulterat i fyra huvudkategorier som författarna har funnit 

som återkommande teman. Huvudkategorierna var livskvalitet efter stroke, fysiska, psykiska 

och sociala faktorer som associeras med livskvalitet. Sammanfattning av granskningen av 

artiklarna visas i tabell 2. I tabell 2 i kolumnen datainsamlingsmetod namnges i många fall 

använda enkäter med vedertagna förkortningar. Förklaringar till förkortningarna återfinns 

efter tabellen. Resultatet presenteras i tabell 3 samt i löpande text.  

 

 

3.1 Tabell 2. Sammanfattning av valda artiklar 

Författare/ 
År 

Titel Design Undersöknings- 
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys Kvalitets- 
Bedömni
ng 

Carod-Artal,  
Egido, 
González,  
de Seijas.  
 
(2000) 

Quality of 
Life 
Among 
Stroke 
Survivors 
Evaluated 
1 Year 
After 
Stroke 

Kvantitativ 
 
Beskrivande, 
komparativ, 
korrelativ 
tvärsnitts- 
studie. 

90 patienter som 
valdes konsekutivt 
från en strokeenhet.  
 
Bortfall: 28  

BI, 
SSS, 
FAI, 
RS, 
Hamilton Rating 
Scale for 
Depression,  
SF-36, 
SIP. 
 

ANOVA, 
Bonferroni 
correction, 
2-tailed 
probability 
value, 
Regression 
model. 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.  
 

Gray et al. 
 
(2007) 
 

Sex 
Difference
s in 
Quality of 
Life in 
Stroke 
Survivors 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
korrelativ, 
tvärsnitts-
studie 

1268 patienter (694 
män och 574 
kvinnor) från en 
tidigare studie som 
undersökte 
användandet av ett 
läkemedel mot 
tromboser i 
samband med 
stroke deltog. 
 
Bortfall: 216 
 

SF-36, 
mRS, 
BI, 
SSS. 

Fischer´s 
exact test, 
Wilcoxon 
test, 
Ordinal 
regression,  
Logistic 
regression. 

1, 2, 4, 5, 
6, 7. 

Gurcay, 
Bal,  
Cakci. 
 
(2009) 

Health-
related 
quality of 
life in first-
ever stroke 
patients. 

Kvantitativ 
 
Korrelativ, 
Komparativ, 
tvärsnittsstu
die. 

67 patienter som 
haft sin första 
stroke och överlevt 
3 månader.  
 
Bortfall: 3  

SIS-16, 
MMSE, 
FIM. 

Linear 
regression 
analysis, 
Independent 
sample t test, 
Mann- 
Whitney U 
test, 
ANOVA, 
Pearson 
correlation. 
 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.  
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Författare/ 
År 

Titel Design Undersöknings- 
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys Kvalitets- 
Bedömni
ng 

Haacke,  
Althaus,  
Spottke,  
Siebert,  
Back,  
Dodel. 
 
(2006) 
 

Long-
Term 
Outcome 
After 
Stroke 

Kvantitativ 
 
Korrelativ, 
komparativ, 
tvärsnittsstu
die. 
 

77 patienter som 
vårdats på en 
neurologisk 
avdelning efter 
stroke 4 år tidigare. 
 
Bortfall: 73 
 

BI, 
mRS, 
HADS, 
MMSE, 
HUI 2 & 3, 
EQ-5D / VAS. 
 
 

ANOVA, 
t test, 
Wilcoxon 
Kruskall-
Wallis tests,  
Spearman 
rank 
correlation. 
 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.  

Hopman,  
Verner. 
 
(2003) 
 

Quality of 
life during 
and after 
inpatient 
stroke 
rehabilitati
on. 
 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
prospektiv. 

197 personer 
konsekutivt utvalda 
från ett 
rehabiliteringsprogr
am. 85 personer 
återstod vid 
uppföljning. 
 
Bortfall: 112 
 
 
 

SF-36. Paired t test, 
Independent 
t test.  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. 
 
 

Kong,  
Yang. 
 
(2006) 
 
 
 
 
 

Health-
related 
quality of 
life among 
chronic 
stroke 
survivors 
attending a 
rehabilitati
on clinic 
 

Kvantitativ 
 
Beskrivande, 
komparativ, 
korrelativ, 
tvärsnitts-
studie. 

100 patienter som  
vårdats på en 
rehabiliterings- 
klinik. 
 
Bortfall: 32 
 
 

mBI, 
BDI, 
SF-36. 
 
 
 

Chi-square 
test, 
Student´s t 
test, 
Pearson 
correlation 
coefficient. 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.   
 
 

Lee,   
Tang,   
Tsoi,  
Fong,  
Yu. 
 
(2009) 

Predictors 
of 
poststroke 
quality of 
life in 
older 
Chinese 
adults. 

Kvantitativ 
 
Korrelativ, 
komparativ, 
longitudinell 
studie. 

Personer som 
överlevt en första 
ischemisk stroke 
valdes ut 
konsekutivt. 214 
deltog i första 
intervjun. 188 
fullföljde andra 
intervjun.  
 
Bortfall: 26  
 

MRSQoL, 
BADL, 
AMT, 
GDS, 
The Lubben Social 
Network Scale, 
Studiespecifik 
enkät. 
 

Paired 
sample t-
test, 
Stepwise 
regression 
analysis, 
Collinearity 
analysis. 
 

1, 2, 3, 4#, 
5#, 6, 7. 
 
 

MacKenzie,  
Chang. 
 
(2002) 
 
 
 
 
 
 
 

Predictors 
of quality 
of life 
following 
stroke 

Kvantitativ 
 
Korrelativ, 
longitudinell 
studie. 

215 strokepatienter 
från en 
rehabiliteringsavdel
ning. 
 
Bortfall: I första 
datainsamlingen: 0 
I andra 
datainsamlingen: 
19, I tredje 
datainsamlingen: 36 
 

SIP, 
MBI, 
SSQ6. 
 

ANOVA, 
Pearson 
product-
moment 
correlation, 
Stepwise 
multiple 
regression 
analysis. 
 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. 
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Författare/ 
År 

Titel Design Undersöknings- 
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys Kvalitets- 
Bedömni
ng 

Naess,  
Waje-
Andreassen,  
Thomassen,   
Nyland,  
Myhr. 
 
(2006) 
 

Health-
related 
quality of 
life among 
young 
adults with 
ischemic 
stroke on 
long-term 
follow-up. 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
korrelativ, 
kohort, 
tvärsnittsstu
die. 
 

190 patienter som 
drabbats av sin 
första stroke.  
 
215 randomiserat 
utvalda 
kontrollpersoner. 
 
Bortfall: 
strokedrabbade: 19 
Bortfall 
kontrollgrupp: 249 
 

SF-36, 
MRS, 
Montgomery-
Åsberg Depression 
Rating Scale, 
Fatigue Severity 
Scale. 

Independent 
samples t 
test,  
Linear 
regression 
analysis. 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.  
 
 

Nichols-
Larsen,  
Clark,  
Zeringue, 
Greenspan,  
Blanton. 
 
(2005) 
 

Factors 
Influencin
g Stroke 
Survivors´ 
Quality of 
Life 
During 
Subacute 
Recovery 
 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
tvärsnittstudi
e. 

216 patienter valdes 
ut, dessa ingick i en 
undersökning 
gällande 
återhämtning efter 
stroke.  
 
Bortfall:13 
 

SIS, 
MWFT. 
 

MANOVA. 
 
 

1, 2, 4, 5, 
6, 7. 

Pan,  
Song,  
Lee,  
Kwok. 
 
(2008) 

Longitudin
al analysis 
of quality 
of life for 
stroke 
survivors 
using 
latent 
curve 
models. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv,  
komparativ, 
korrelativ, 
longitudinell 
kohort-
studie.  

247 patienter som 
drabbats av stroke. 
 
 
Bortfall efter 3 
mån: 56  
Efter 6 mån: 5  
Efter 12 mån: 17 
 
 
 

MBI, 
LHS, 
MMSE, 
GDS, 
WHOQOL 
questionnaire. 
 

Latent curve 
models, 
Bayesian 
Approach. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7*.  
 
  

Patel,   
McKevitt, 
Lawrence,  
Rudd,   
Wolfe. 
 
(2007) 

Clinical 
determinan
ts of long-
term 
quality of 
life after 
stroke.  

Kvantitativ 
 
Korrelativ, 
prospektiv 
studie. 
 

397 patienter från 
ett strokeregister. 
Efter 3 år var 
undersökningsgrup
pen 150.  
 
Bortfall: 247 efter 3 
år. 
   

SF-36, 
BI.  

Multivariate 
stepwise 
regression 
analyses.  

1, 2*, 3, 4, 
5, 6, 7.  
  

Paul,  
Sturm,  
Dewey,  
Donnan,  
Macdonnel,  
Thrift. 
 
(2005) 
 

Long-term 
Outcome 
in the 
North East 
Melbourne 
Stroke 
Incidence 
Study, 
Predictors 
of Quality 
of Life at 5 
Years 
After 
Stroke 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
korrelativ, 
kohort, 
tvärsnittsstu
die. 
 

356 personer som 
levde 5år efter 
stroke valdes från 
ett register. 
 
Bortfall: 85 
 

AQoL, 
NIHSS. 

Student´s t 
test, 
Chi-2-test, 
ANOVA. 

1, 2, 4, 5, 
6, 7.  
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Författare/ 
År 

Titel Design Undersöknings- 
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys Kvalitets- 
Bedömni
ng 

Sturm,  
Donnan,  
Dewey,  
Macdonell,  
Gilligan,  
Srikanth,  
Thrift.  
 
(2004) 
 

Quality of 
life after 
stroke 
The North 
East 
Melbourne 
stroke 
incidence 
study 
(NEMESI
S). 
 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
korrelativ, 
tvärsnitts-
studie. 
 

225 personer som 
drabbats av sin 
första stroke och 
levde efter 2 år 
valdes.  
 
Bortfall: 41 

AQoL, 
BI, 
NIHSS. 

Student´s t 
test, 
1-way 
ANOVA,  
Linear 
regression 
analyses. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.   

Warner 
Gargano,  
Reeves. 
 
(2007) 

Sex 
differences 
in stroke 
recovery 
and stroke-
specific 
quality of 
life. 
Results 
form a 
statewide 
stroke 
registry. 
 

Kvantitativ 
 
Komparativ, 
korrelativ, 
tvärsnittsstu
die. 

270 personer (112 
män och 158 
kvinnor) valdes 
ifrån ett 
landsomfattande 
strokeregister.  
 
Bortfall: 103 

SS-QOL, 
BI. 

Chi-2-test, 
Cochran-
Mantel-
Haenszel, 
logistic 
regression 
model, linear 
regression 
models. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.  

 

Granskade aspekter 

1 = Artikeln har ett tydligt syfte  
2 = Urvalskriterierna är tydligt beskrivna 
3 = Studien har godkänts av forskningsetisk kommitté 
4 = Mätinstrumenten som använts har reliabilitet  
5 = Mätinstrumenten som använts har validitet  
6 = Bortfallsanalys finns 
7 = Resultatet är tydligt beskrivet 
* = Begreppet är otydligt beskrivet 
# = Något bristfällig validitet och reliabilitet för ett instrument  
(Forsberg & Wengström 2008) 
 
Förklaringar till förkortningar av mätinstrument 
AMT = Abbreviated Mental Test 
AQoL  = Assesment of Quality of Life 
BADL = Barthel Index of Daily Living 
BDI = Beck´s depression inventory 
BI = Barthel Index 
EQ-5D /VAS = EuroQoL-5D/Visual Analoge Scale 
FAI  = Frenchay Index 
FIM = Functional Independence Measure 
GDS = Geriatric Depression Scale short form 
HADS = Hospital Anxiety Depression Scale 
HUI 2 & 3 = Health Utility Index 2 and 3 
LHS = London Handicap Scale.  
mBI = modified Barthel Index  
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mRS = Modified Rankin Scale 
MMSE = Mini-Mental State Examination 
MRSQoL  = Modified Rankin Scale for Quality of Life 
MWFT  = The Wolf Motor Function test 
NIHSS = The National Institutes of Health Stroke Scale 
RS = Rankin Scale 
SF-36 = Short Form 36 
SIP = Sickness Impact Profile 
SS-QOL = Stroke-specific quality of life 
SSQ6 = The social support Questionnaire short form 
SSS = Scandinavian Stroke Scale 
WHOQOL questionnaire = World Health Organization Quality of Life questionnaire 

 

3.2 Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Carod-Artal, 
Egido,  
González, 
de Seijas. 
 

Att undersöka övergripande och 
domänspecifik livskvalitet hos 
individer vårdade på en strokeenhet 
ett år efter stroke samt att 
identifiera faktorer som förutsätter 
livskvalitet efter en stroke. 
 

Efter stroken fick många deltagare försämrade kroppsfunktioner 
och sämre förmåga att klara ADL vilket ledde till sänkning av 
livskvaliteten. Många patienter visade tecken på depression, en 
tredjedel patienterna var deprimerade vid utskrivning från 
sjukhuset. I slutet av ettårsuppföljningen visade det sig 
åtskilliga patienter fortfarande var deprimerade. Många hade 
även sämre livskvalitet ett år efter de drabbades av stroke, 
särskilt kvinnor.  
 

Gray,  
Sprigg,  
Bath,   
Boysen,  
De Deyn,  
Leys,   
O´Niell,  
Ringelstein, 
 

Att undersöka skillnader i 
livskvalitet mellan könen hos 
strokedrabbade män och kvinnor. 
 

Strokedrabbade kvinnor skattade sin livskvalitet lägre än 
strokedrabbade män, speciellt i relation till fysisk funktion, 
vitalitet och mental hälsa. 

Gurcay,  
Bal, 
Cakci. 
 
 

Att fastställa hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter 3 månader 
efter stroke och identifiera faktorer 
som förutsäger livskvalitet hos 
strokeöverlevande.  

Försämrad kognitiv förmåga, fysiska handikapp och hög ålder 
var faktorer som hörde samman med låg hälsorelaterad 
livskvalitet. Inga signifikanta skillnader i skattning av 
livskvalitet visades vad gäller kön, andra sjukdomstillstånd, typ 
av stroke eller drabbad sida. 
  

Haacke,  
Althaus,  
Spottke,  
Siebert,  
Back,  
Dodel. 
 

Att undersöka livskvalitet hos 
strokedrabbade i ett längre 
perspektiv (4 år) samt att identifiera 
avgörande faktorer som påverkar 
livskvalitet hos patienter som 
överlevt en stroke. 

Fyra år efter stroke upplevde en avsevärd del av patienterna 
dålig livskvalitet. Förutom fysisk och kognitiv förmåga visade 
sig depression vara en viktig faktor i skattningen av livskvalitet.  

Hopman, 
Verner. 
 
 

Att fastställa förändringar i 
hälsorelaterad livskvalitet under 
rehabilitering och igen 6 månader 
efter utskrivning.  

Under rehabiliteringen fram till utskrivning förbättrades alla 
livskvalitetsdomäner i mätinstrumentet. Efter 6 månader från 
utskrivningen var fortfarande den fysiska funktionsförmågan 
förbättrad medan en signifikant försämring av livskvaliteten 
visades utifrån andra aspekter.  
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Författare Syfte Resultat 
Kong,  
Yang. 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter som 
överlevt en stroke samt att 
undersöka vilka förhållanden som 
råder mellan utvalda variabler och 
livskvalitet. 

När graden av depression undersöktes i gruppen konstaterades 
att ungefär en fjärdedel var deprimerade. Det sågs inget 
samband mellan detta och ålder, kön, strokens lokalisation och 
varaktighet. De deprimerade patienterna skattade sin livskvalitet 
lägre i de flesta aspekter. Övriga patienter visade inga större 
skillnader i livskvalitet jämfört med övriga befolkningen 
generellt förutom under kategorin fysisk funktion som skattades 
lågt. 
 

Lee,   
Tang,   
Tsoi,  
Fong,  
Yu. 
 

Att identifiera förändringar i 
livskvalitet och andra kliniska 
problem bland kinesiska vuxna 
efter 1 månad till 6 månader efter 
stroke och vad som förutsäger 
livskvalitet efter 6 månader.  

Lite mer än en tredjedel skattade sig ha bättre livskvalitet efter 6 
månader jämfört med efter 1 månad efter stroke. Nästan två 
tredjedelar skattade sin livskvalitet lika och resten att den hade 
försämrats. Signifikant förbättring av fysisk, emotionell och 
kognitiv funktion visades förutom i ett formulär. Faktorer som 
var närvarande 1 månad efter stroke kunde förutsäga hur 
livskvaliteten kom att vara 6 månader efter stroke.. 
 

MacKenzie, 
Chang. 
 
 
 

Att identifiera faktorer som 
förklarar skillnader i livskvalitet 
under rehabiliteringen som 
efterföljer en stroke.  

I samtliga tre steg i datainsamlingen fanns det samband mellan 
fysisk och psykisk funktion och livskvalitet. Att vara nöjd med 
det sociala stödet var viktigt för livskvalitet. Längre tid på 
avdelningen visade på förbättrad livskvalitet efter tre månader. 
Det syntes ingen koppling mellan livskvalitet och kön, religion, 
civilstatus etc. Under vårdtiden skedde en förbättring av 
livskvaliteten i stort. 
 

Naess,  
Waje-
Andreassen, 
Thomassen,   
Nyland,  
Myhr. 
 
 

Att jämföra hälsorelaterad 
livskvalitet hos unga vuxna med 
ischemisk stroke efter en lång tid 
med kontrollgrupper och utvärdera 
livskvalitet i kliniskt relevanta 
patientundergrupper.  

Patienterna som haft stroke skattade sin livskvalitet lägre än 
kontrollgrupperna och den norska befolkningen i stort utifrån 
fysisk funktionsförmåga, fysiska begränsningar och social 
funktion. Faktorer som inverkade signifikant negativt på 
livskvaliteten var depression, fatigue, arbetslöshet och att vara 
ogift. Inga större skillnader mellan kön, ålder, utbildningsnivå 
och stroketyp visades i skattningen.  

Nichols-
Larsen, 
Clark,  
Zeringue, 
Greenspan, 
Blanton. 
 
 

Att undersöka förhållandet mellan 
livskvalitet individuellt och kliniskt 
karakteristiskt i ett 
återhämtningsskede hos patienter 
som drabbats av mild till måttlig 
stroke    

Sämre livskvalitet var främst relaterat till områdena 
handfunktion, styrka, sociala aspekter samt minne och 
kommunikation. Patienter som drabbats av nedsatt fysisk 
förmåga skattade sin livskvalitet inom den dimensionen som 
låg. Patienter med nedsatt kognitiv förmåga skattade sin 
livskvalitet inom det området lågt. 
 

Pan,  
Song,  
Lee,  
Kwok. 
 
 

Att studera longitudinella 
beteenden av hälsorelaterad 
livskvalitet hos strokeöverlevande i 
relation till förändringar i dagliga 
aktiviteter, handikapp och 
depression efter stroke. 

Hur den fysiska aspekten av livskvalitet skattades 3 månader 
efter stroke hade samband med dagliga aktiviteter, handikapp 
och depression. Den psykiska, sociala och omgivningsaspekten 
av livskvalitet hade bara samband med depression.  
Förändringar i skattad livskvalitet utifrån de 4 olika aspekterna 
6 och 12 månader efter stroke, hade alla relation till 
förändringar i depression. 
     

Patel,   
McKevitt, 
Lawrence, 
Rudd, 
Wolfe, 
 
 

Att utröna faktorer som individuellt 
förutsäger hälsorelaterad 
livskvalitet 1 och 3 år efter stroke.  

Efter 1 år var faktorer som kan inverka dåligt på den fysiska 
delen av livskvaliteten att vara kvinna, kroppsarbete, diabetes, 
högersidig hjärnskada, urininkontinens och kognitiv 
nedsättning. Dåligt psykiskt välbefinnande kunde förknippas 
med att vara asiat, ischemisk hjärtsjukdom och kognitiv 
nedsättning. Äldre personer hade bättre psykiskt välbefinnande 
än yngre. Efter 3 år var högt blodtryck, urininkontinens och 
kognitiv nedsättning faktorer som kan inverka negativt och hög 
ålder positivt på den fysiska delen av livskvalitet och högt 
blodtryck på det psykiska välbefinnandet.  
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Författare Syfte Resultat 
Paul, 
Sturm,  
Dewey,  
Donnan,  
Macdonnel,  
Thrift. 
 
 
 

Att fastställa graden av 
hälsorelaterad livskvalitet hos en 
population av strokepatienter 5 år 
efter stroke, samt att undersöka om 
de faktorer som spelade in den tiden 
patienten fick stroke kan förutspå 
livskvaliteten 5 år senare. 

Fem år efter stroke visade det sig att 20 procent av de 
strokedrabbade skattade sin livskvalitet som väldigt låg, till 
skillnad från befolkningen generellt där under 3 procent 
skattade sin livskvalitet lika lågt. Förutsättningarna för 
livskvalitet 5 år efter stroke influerades av självständighet innan 
stroken, kön, ålder, social status och nationalitet. Det som 
influerade livskvaliteten negativt var om patienten drabbats av 
nedsatt medvetande, afasi, hemiplegi, inkontinens eller neglekt 
samt hur allvarlig stroken var. 
 

Sturm,  
Donnan,  
Dewey,  
Macdonell,  
Gilligan, 
Srikanth,  
Thrift. 
 

Att fastställa hälsorelaterad 
livskvalitet 2 år efter stroke, för att 
identifiera avgörande faktorer för 
livskvalitet hos strokeöverlevande, 
och att identifiera vilka faktorer vid 
strokedebut som förutsäger 
livskvalitet i efterföljande skede. 
 
 

En försämrad livskvalitet sågs i stort hos de flesta 
strokedrabbade som överlevt två år. Det som kunde förutsäga 
låg livskvalitet var handikapp, fysisk försämring, oro och 
depression, att bo på institution, demens, att vara kvinna samt 
hög ålder. De faktorer som fanns vid insjuknandet och som 
inverkade på hur livskvaliteten blev efter två år var hög ålder, 
att vara kvinna, allvarlig stroke, neglekt och att ha låg 
socioekonomisk status.  

Warner 
Gargano,  
Reeves. 
 
 

Att använda data från ett 
sjukhusbaserat landsomfattande 
register för akut stroke för att 
bestämma omfattningen av 
könsskillnader hos strokepatienter 3 
månader efter utskrivning, inklusive 
självständighet i ADL och 
strokespecifik livskvalitet.  
 

Kvinnor skattade sig ha lägre livskvalitet jämfört med män 3 
månader efter utskrivning i avseenden som fysisk funktion, 
minne och koncentrationsförmåga, talförmåga och fatigue.  
Kvinnor hade lägre förutsättningar att klara av ADL på egen 
hand än män.  

 

3.3 Livskvalitet efter stroke 

De 15 granskade studierna har mätt livskvalitet efter olika lång tid efter stroke. Tre månader 

efter stroke har sänkt livskvalitet uppmätts (Nichols-Larsen et al. 2005, Warner Gargano & 

Reeves 2007, Gurcay et al. 2009). Gray et al. (2007) mätte livskvalitet efter sex månader och 

visade att kvinnors livskvalitet var 25 procent lägre jämfört med männens. Carod-Artal et al. 

(2000) presenterar att många hade sänkt livskvalitet efter ett år utifrån samtliga aspekter och 

Sturm et al. (2004) uppmätte liknande resultat två år efter stroke. Kong och Yang (2006) 

jämförde strokepatienters livskvalitet med den singaporianska befolkningens efter cirka två år. 

Resultaten var liknande men dock fanns en signifikant skillnad. Samtliga i 

undersökningsgruppen skattade sin livskvalitet som mycket lägre i avseendet fysisk förmåga i 

förhållande till den övriga singaporianska befolkningen. Haacke et al. (2006) redovisar att 

efter fyra år var livskvaliteten i många fall låg. Paul et al. (2005) har kommit fram till att fem 

år efter stroke skattade 20 procent av undersökningsgruppen på 356 personer sin livskvalitet 

som väldigt låg. Resultatet jämfördes med en representativ del av den australiensiska 

befolkningen där samma låga skattning endast sågs hos tre procent. Liknande resultat har 

Naess et al. (2006) kommit fram till. En jämförelse mellan strokepatienter efter i genomsnitt 
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sex år efter sin stroke, två kontrollgrupper och den norska befolkningen gjordes. 

Strokepatienterna skattade sig ha lägre livskvalitet jämfört med både kontrollgrupperna och 

den norska befolkningen.  

 

Andra studier har studerat förändringar av livskvalitet över tid hos samma 

undersökningsgrupp (MacKenzie & Chang 2002, Hopman & Verner 2003, Pan et al. 2008, 

Lee et al. 2009, Patel et al. 2007). Pan et al. (2008) studerade förändringar vid tre olika 

tillfällen, tre, sex och tolv månader efter stroke. Ingen förändring över tid av den fysiska delen 

av livskvalitet uppmättes. Däremot sjönk skattningen av de psykiska och sociala delarna. Lee 

et al. (2009) rapporterar att efter sex månader skattade sig en tredjedel av de 188 personerna i 

undersökningsgruppen ha bättre livskvalitet jämfört med en månad efter stroke. Nästan två 

tredjedelar skattade sin livskvalitet lika och övriga att den hade försämrats. 

 

Förändringar i livskvalitet under rehabilitering fram till utskrivning och sex månader efter 

utskrivning har studerats av Hopman och Verner (2003). Studiens resultat visade att 

patienterna uppvisade förbättringar i alla åtta domäner av livskvalitet utifrån enkäten som 

användes. Vid uppföljning sex månader efter utskrivning var den fysiska funktionsförmågan 

alltjämt förbättrad samtidigt som en signifikant försämring i känslomässiga begränsningar, 

psykiskt välbefinnande, social funktion, smärta och allmän hälsa uppvisades. MacKenzie och 

Chang (2002) bekräftar att livskvaliteten i stort blev bättre under rehabiliteringsperioden samt 

att ju längre vistelsen på avdelningen var resulterade i bättre livskvalitet tre månader efter 

utskrivning.  

 

3.4 Fysiska faktorer som associeras med livskvalitet 

Lee et al. (2009) presenterar att faktorer som är närvarande en månad efter stroke kan 

förutsäga hur livskvaliteten kommer att vara sex månader efter stroke. Studien visar att 

begränsningar av både fysisk och kognitiv karaktär kan ge sänkt livskvalitet. Sturm et al. 

(2004) och Paul et al. (2005) anser också att ovanstående faktorer kan associeras med sänkt 

livskvalitet två respektive fem år efter stroke. Deras studier visar även att faktorer som fanns 

vid insjuknandet inverkar. Pan et al. (2008) visade på att olika faktorer influerar olika delar av 

livskvaliteten. Bristande förmåga till dagliga aktiviteter, handikapp och depression hade 

samband med den fysiska delen av livskvalitet.  
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Carod-Artal et al. (2000) presenterar att sänkt fysisk förmåga förknippas med sänkt 

livskvalitet. Personer som hade fått försämrade kroppsfunktioner och därmed en sämre 

förmåga att självständigt klara av aktiviteter i det dagliga livet hörde till dem. Paul et al. 

(2005) studie visade att följder av stroke som afasi, hemiplegi, inkontinens eller neglekt 

influerade livskvaliteten negativt hos de strokedrabbade personerna. Enligt Naess et al. (2006) 

framkom att fatigue var en faktor och enligt Nichols-Larsen et al. (2005) var handfunktion, 

styrka, kommunikation och kognitiv förmåga faktorer av betydelse. Att försämrad fysisk och 

kognitiv förmåga är av vikt har även andra studier visat (Sturm et al. 2004, Paul et al. 2005, 

Haacke et al. 2006, Patel et al. 2007, Pan et al. 2008, Gurcay & Cakci 2009).  

 

Förekomst av andra sjukdomstillstånd i samband med stroke missgynnade livskvaliteten 

(Sturm et al. 2004, Patel et al. 2007) Högt blodtryck, hjärtsjukdom och diabetes var exempel 

på sjukdomar som föranledde en försämring hos de strokedrabbade (Nichols-Larsen et al. 

2005, Sturm et al. 2004). Gurcay et al. (2009) fann ingen skillnad i skattad livskvalitet utifrån 

förekomst av andra sjukdomar. 

 

Skilda resultat angående om kön som en faktor har betydelse för skattningen av livskvalitet 

har framkommit. Warner Gargano och Reeves (2007) studie visar att tre månader efter 

utskrivning skattade sig kvinnor ha lägre livskvalitet jämfört med män i avseendena fysisk 

kapacitet, minne, koncentrationsförmåga, tal och fatigue. Förutsättningarna för att 

självständigt klara av aktiviteter i det dagliga livet var också lägre än männens. Flera andra 

studier har också funnit att kvinnor skattar sin livskvalitet lägre jämfört med män (Carod-

Artal et al. 2000, Sturm et al. 2004, Paul et al. 2005, Gray et al. 2007, Patel et al. 2007). En 

studie visar endast skillnad utifrån vital funktion (Naess et al. 2006). Två studier har däremot 

inte funnit någon skillnad mellan kön och skattad livskvalitet (MacKenzie & Chang 2002, 

Gurcay et al. 2009).   

 

Vilken betydelse ålder har i relation till skattad livskvalitet har också visat skilda resultat. 

Fyra studier visar att hög ålder associeras med lägre livskvalitet (Sturm et al. 2004, Nichols-

Larsen et al. 2005, Haacke et al. 2006, Gurcay et al. 2009) I en studie framkom istället att hög 

ålder, 65-75 år, gynnade det psykiska välbefinnandet (Patel et al. 2007) medan endast en liten 

relation mellan ålder och livskvalitet återfanns i en annan studie (Naess et al. 2006).   
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Enligt Naess et al. (2006) och Gurcay et al. (2009) fanns inga skillnader mellan typ av stroke 

och vart stroken är lokaliserad i relation till livskvalitet. Däremot har Sturm et al. (2004), 

Nichols-Larsen et al. (2005), Paul et al. (2005) och Haacke et al. (2006) konstaterat att 

allvarlig stroke ger sämre livskvalitet. 

 

3.5 Psykiska faktorer som associeras med livskvalitet 

Det finns samband mellan hur det psykiska välbefinnandet är och hur livskvaliteten skattas 

(MacKenzie & Chang 2002). Olika faktorer inverkar på skattningen av det psykiska 

välbefinnandet, enligt Lee et al. (2009) är oro för hälsan och vårdtiden på sjukhus viktiga 

faktorer. 

 

Det har visat sig i flera studier att personer drabbade av stroke ofta visar tecken på depression. 

Depression efter en stroke är en faktor som ofta förknippas med sänkt livskvalitet (Carod-

Artal et al. 2000, Sturm et al. 2004, Haacke et al. 2006, Kong & Yang 2006, Naess et al. 

2006, Pan et al. 2008). I en studie av Carod-Artal et al. (2000) visade sig en tredjedel av 

undersökningsgruppen på 90 patienter vara deprimerade vid utskrivningen från sjukhuset. I 

slutet av ettårsuppföljningen visade det sig att 67 procent av patienterna föll inom ramarna för 

depression varav 37,7 procent var allvarligt deprimerade. I en annan studie av Kong och Yang 

(2006) var förekomsten av depression 24 procent i en grupp av strokedrabbade patienter på 

100 individer.  Dessa patienter visade sig skatta sin livskvalitet lägre i de flesta aspekter 

jämfört med dem som inte var deprimerade. Pan et al. (2008) har gjort en studie vars resultat 

visade att 3 månader efter stroke skattades 34 procent av undersökningsgruppen på 247 

individer enligt mätinstrumentet inom ramarna för depression. Förändringar i livskvaliteten i 

fysiska, psykiska, sociala och omgivningsaspekter hade alla relation till depression.  

 

3.6 Sociala faktorer som associeras med livskvalitet 

Många personer skattar sig ha försämrat socialt deltagande efter en stroke (Naess et al. 2006), 

Detta kan bero på att en stroke kan få negativ inverkan på det sociala livet eftersom vanliga 

följder av en stroke är kommunikationsproblem och problem av kognitiv art (Nichols-Larsen 

et al. 2005, Lee et al. 2008). Carod-Artal et al. (2000) presenterar att personer med större 

handikapp visade sig ha sämre socialt deltagande. Afasi, synskador, hörselnedsättning och 

agnosi är andra förekommande problem, samtliga försvårar kommunikation och socialt liv 

(Lee et al. 2008). Patienter med icke tillfredsställande socialt deltagande visade sig ha lägre 

livskvalitet. Aspekter som spelar in på det sociala livet utöver tillkomna handikapp var ålder, 
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kön och nationalitet (Nichols-Larsen et al. 2005). Carod-Artal et al. (2000) kom fram till att 

män visade sig ha bättre socialt deltagande och att de skattade sig även bättre i kategorin 

fritidsintressen och arbete. Gray et al. (2007) fann även de en sänkning i social funktion hos 

kvinnor.  

 

Hur den sociala statusen var vid strokens inträffande visade sig ge effekt på hur det 

efterföljande livet blev. Kön, ålder, social status och hemland var aspekter av betydelse (Paul 

et al. 2005). Patel et al. (2007) anser också att nationalitet har betydelse och den undersökning 

författarna genomförde visade att personer med asiatiskt ursprung hade sämre livskvalitet. De 

har även kommit fram till att kroppsarbetare skattade sin livskvalitet lägre. Naess et al. (2006) 

anser att det är negativt att vara arbetslös och Sturm et al. (2004) anser att låg socioekonomisk 

status inverkar negativt på livskvaliteten. Det råder delade meningar huruvida civilstatus 

inverkar på livskvaliteten efter stroke. MacKenzie och Chang (2002) anser att civilstatus inte 

har någon betydelse, dock gynnar socialt stöd livskvalitet. Naess et al. (2006) har kommit 

fram till att det är negativt att vara ogift.  
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att personer som har drabbats av stroke ofta uppvisar sänkt livskvalitet. 

Skattningen av livskvaliteten genomgår inga större förändringar över tid och studierna har 

visat att livskvaliteten generellt skattas lägre allt ifrån en månad till sex år efter stroke. 

Rehabilitering har visat sig inverka positivt på livskvaliteten. Faktorer som associerades med 

sänkt livskvalitet kunde vara av fysisk, psykisk eller social karaktär. Fysiska faktorer av 

betydelse var försämrade kroppsfunktioner och kognitiv nedsättning. Minskad förmåga att 

klara av dagliga aktiviteter har visat sig vara ett av problemen relaterade till sänkt 

kroppsfunktion. Äldre personer och kvinnor skattade ofta sin livskvalitet lägre jämfört med 

yngre och män. Den viktigaste psykiska faktorn var depression. Depression stod ofta i relation 

till de nedsättningar stroken medfört, förlorad kroppsfunktion var en viktig faktor. En social 

faktor av betydelse för sänkt livskvalitet var minskat och försvårat socialt deltagande orsakat 

av kommunikationssvårigheter.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Livskvalitet efter stroke 

Alla granskade artiklar har funnit att personer som har drabbats av en stroke ofta upplever 

sänkt livskvalitet. Studierna har mätt livskvalitet olika lång tid efter insjuknandet, mellan en 

månad efter stroke till sex år efter stroke. Inom ett år efter insjuknandet har livskvaliteten ofta 

mätts som försämrad (Carod-Artal et al. 2000, Mackenzie & Chang 2002, Hopman & Verner 

2003, Nichols-Larsen et al. 2005, Gray et al. 2007, Patel et al. 2007, Warner Gargano & 

Reeves 2007, Pan et al. 2008, Gurcay et al. 2009, Lee et al. 2009). Enligt Krančiukaitė och 

Rastenytė (2006) försämras livskvaliteten för de allra flesta personer efter en stroke, oavsett 

om stroken är allvarlig eller mild. De anser att livskvalitet inte är något som är konstant utan 

att det är föränderligt. Förändringar kan ske när personen ska hantera nya situationer. Detta 

innebär att en positiv förändring kan ske med till exempel god rehabilitering och adekvat stöd 

medan en försämring av tillståndet kan försämra livskvaliteten ytterliggare.  

 

Andra studier har mätt livskvalitet efter två till sex år efter stroke och funnit att det fortfarande 

finns försämringar (Sturm et al. 2004, Paul et al. 2005, Kong & Yang 2006, Haacke et al. 

2006, Naess et al. 2006). Liknande resultat presenteras i studien av Krančiukaitė och 

Rastenytė (2006) där de sätt en försämring upp till två år efter stroke. De har dock även sätt 
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att det finns dokumenterat att en viss förbättring har skett hos en del personer. Eftersom det 

finns möjlighet att förbättra livskvaliteten krävs det lång uppföljning. En försämring efter tid 

påvisar att hjälpen personerna fått måste förbättras.  

 

Rehabilitering har visats sig förbättra livskvaliteten i stort. När rehabiliteringen avslutas så 

försämras den däremot (Hopman & Verner 2003, MacKenzie & Chang 2002)  

Detta resultat stödjer även Aprile et al. (2008) som redovisar att under rehabilitering förbättras 

den fysiska och sociala dimensionen av livskvalitet och precis efteråt. Vid uppföljning redan 

efter två månader hade den fysiska dimensionen försämrats vilket talar för att rehabilitering 

inte kan avslutas abrupt utan måste underhållas för att upprätthålla livskvaliteten.  

 

4.2.2 Fysiska faktorer som associeras med livskvalitet 

Fysiska och kognitiva faktorer kan associeras med livskvalitet, en försämring av dessa 

faktorer ger en sämre livskvalitet och vice versa (Carod-Artal et al. 2000, Sturm et al. 2004, 

Nichols-Larsen et al. 2005, Paul et al. 2005, Haacke et al. 2006, Naess et al. 2006, Patel et al. 

2007, Pan et al. 2008, Gurcay et al. 2009, Lee et al. 2009). Teasdale och Engberg (2005) har 

funnit liknande resultat i en uppföljning av personer som fått stroke. Ett samband sågs mellan 

en sämre fysisk förmåga, afasi och en sämre livskvalitet. Hur personens status var vid 

utskrivning associerades starkt till hur personens liv blev vid hemkomst. Livskvaliteten i 

helhet, den fysiska funktionsförmågan och den känslomässiga delen skattades bättre ju längre 

tid som gått efter insjuknandet. Dock var det främst åldern vid insjuknandet och status vid 

utskrivning som hade starkast association till livskvaliteten. Krančiukaitė och Rastenytė 

(2006) påvisar också betydelsen av fysiska och kognitiva funktioner samt förmågan att 

självständigt kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet.   

 

Resultatet har visat skilda meningar om vilken inverkan åldern har på livskvalitet. Fyra 

studier visar att hög ålder associeras med lägre livskvalitet (Sturm et al. 2004, Nichols-Larsen 

et al. 2005, Haacke et al. 2006, Gurcay et al. 2009). I en studie framkom istället att hög ålder, 

65-75 år, gynnade det psykiska välbefinnandet av livskvalitet efter ett år och den fysiska delen 

av livskvalitet efter tre år (Patel et al. 2007) medan ingen större relation mellan ålder och 

livskvalitet återfanns i en annan studie (Naess et al. 2006). Studien av Teasdale och Engberg 

(2005) stödjer resultatet att en högre ålder vid insjuknandet har samband med en sämre 

livskvalitet. Haacke et al. (2006) diskuterar att äldre personers sämre livskvalitet kan bero på 

att åldern i sig medför en ökad försämring av kroppsfunktioner och hälsan. Författarna till 
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föreliggande studie anser att detta kan vara en trolig anledning till resultatet om att hög ålder 

predisponerar för en lägre livskvalitet. Att en studie fann att hög ålder gynnade det psykiska 

välbefinnandet av livskvalitet efter ett år och den fysiska delen efter tre år (Patel et al. 2007) 

kan bero på att yngre personer kan ha sämre förmåga att hantera den nya situationen eller att 

de har större förväntningar av hur deras hälsa bör vara jämfört med hur den i verkligheten är 

(Carr, Gibson & Robinson 2001).  

 

Resultatet är tvetydigt kring om det finns könsskillnader i skattad livskvalitet utifrån olika 

dimensioner. Sex av studierna rapporterar att kvinnor skattar sin livskvalitet lägre jämfört med 

män (Carod-Artal et al. 2000, Sturm et al. 2004, Paul et al. 2005, Gargano & Reeves 2007, 

Gray et al. 2007, Patel et al. 2007), en att det fanns en liten skillnad (Naess et al. 2006) och 

två att det inte framkom någon skillnad (MacKenzie & Chang 2002, Gurcay et al. 2009). 

Gargano och Reeves (2007) resultat visar att kvinnorna skattade sig lägre i flera dimensioner 

och det härleder de till den försämrade förmågan att klara aktiviteter i det dagliga livet. 

Författarna till föreliggande studie har tankar om att de skilda resultaten kan bero på att det är 

många faktorer som spelar in i skattning av livskvalitet och att även en aspekt som 

personlighet möjligen kan spela in. Enligt Eriksson, Glader, Norrving, Terént och Stegmayr 

(2009) är forskning kring könsskillnader ofta komplex och inkonsekvent. Deras studie 

redovisar att kvinnor ofta insjuknar vid en högre ålder än män och att det ger till följd att 

kvinnor oftare har sämre förmåga att klara aktiviteter i det dagliga livet vilket även kan 

influera andra delar av personens liv. Carod-Artal et al. (2000) diskuterar att anledningen kan 

vara av sociokulturell art, kvinnor tar oftare än män ansvar för hushållet vilket tynger deras 

välbefinnande.    

 

4.2.3 Psykiska faktorer som associeras med livskvalitet 

Depression är ett vanligt psykiskt problem hos personer som drabbats av stroke. De personer 

som drabbats av depression visade sig skatta sin livskvalitet lägre än andra personer utifrån 

flera dimensioner. (Carod-Artal et al. 2000, Sturm et al. 2004, Haacke et al. 2006, Kong & 

Yang 2006, Naess et al. 2006, Pan et al. 2008). Detta har även Van de Port, Kwakkel, Bruin 

och Lindeman (2007) samt Krančiukaitė och Rastenytė (2006) kommit fram till i sina artiklar. 

Flera studier påvisar problemet med deprimerade strokepatienter vilket indikerar på att det är 

ett förkommande problem. Författarna tror att den omställning en stroke kan innebära ofta 

kommer som en chock. Insjuknandet har ofta ett snabbt förlopp som kan ge betydande 

handikapp av olika art. Att inte kunna hantera sin nya situation anser författarna är en 
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riskfaktor för psykisk ohälsa och depression. Pan et al. (2008) anser att depression efter stroke 

står i relation till försämrad kroppsfunktion. Författarna hyser liknande åsikter och anser att 

fysisk funktion så pass försämrad att aktiviteter i det dagliga livet inskränks är en stor 

riskfaktor för depression. Detta understöds av Van de Port et al. (2007) och Krančiukaitė och 

Rastenytė (2006) som även de konstaterat att depression efter stroke har en tydlig 

sammankoppling till sänkt kroppsfunktion. Dessa resultat indikerar på att depression är ett 

vanligt problem som ger stor inverkan på livskvalitet. Därför är det viktigt att detta problem 

inte nonchaleras utan att adekvat behandling ges. Läkemedelsbehandling, olika typer av terapi 

och fullgod rehabilitering för att återfå så mycket funktioner som möjligt tror författarna är 

något som skulle kunna reducera problemet. 

 

4.2.4 Sociala faktorer som associeras med livskvalitet 

Det sociala livet berörs ofta av en stroke (Naess et al. 2006). Ett vanligt problem är att de 

handikapp som en stroke ofta ger försvårar umgänge och kommunikation vilket leder till 

försämrat socialt liv (Nichols-Larsen et al. 2005, Lee et al. 2008). Även Teasdale och Engberg 

(2005) påtalar detta och anser att problem med uppmärksamhet, minne och känslomässig 

kontroll förekommer. De handikapp som kan följa en stroke är enligt ovan problem som kan 

ge mer eller mindre inverkan på det sociala livet. Författarna anser att socialt liv är viktigt för 

livskvalitet, detta håller Nichols-Larsen et al. (2005) och Krančiukaitė och Rastenytė (2006) 

med om då de i sina studier funnit att de personer med icke tillfredsställande socialt 

deltagande skattade sin livskvalitet lägre ur den aspekten. Teasdale och Engberg (2005) har i 

den studie de genomfört på 215 patienter konstaterat att efter fem år upplevde lite färre än 

hälften av undersökningsgruppen att de sociala aktiviteterna hade reducerats. Detta anser 

författarna påvisar ytterligare att det är ett förkommande problem som måste uppmärksammas 

hos dessa personer.   

 

Studier har visat att nationalitet inverkade på det sociala livet i relation till livskvalitet (Paul et 

al. 2005, Patel et al. 2007). En orsak till detta kan vara de kulturella skillnader som finns 

mellan olika nationaliteter, men i slutändan tror författarna att det som är av vikt är det 

grundbehov individen har av socialt umgänge och hur det blir efter stroke. Civilstatus har 

visat sig inverka på livskvalitet enligt MacKenzie och Chang (2002), även Naess et al. (2006) 

håller med och de anser att det är negativt att vara ogift. Att ha en partner tror författarna är 

positivt eftersom det reducerar ensamhet och stöd finns nära. Att vara ensamboende däremot 

kan innebära ensamhet och isolering, särskilt om stroken har medfört stora handikapp. 
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MacKenzie och Chang (2002) har i sin studie kommit fram till att socialt stöd gynnar 

livskvalitet. Detta stödjer även Krančiukaitė och Rastenytė (2006). Att få stöd från både familj 

och omgivningen samt vården anser författarna gynnar livskvalitet, något att ha i åtanke kring 

dessa personer.  

 

Paul et al. (2005) anser att hur den sociala statusen var innan stroke inverkar på det 

efterföljande livet. Att ha dålig ekonomi, att vara arbetslös och så vidare är en potentiell källa 

till oro. Att då dessutom drabbas av stroke med efterföljande handikapp är en riskfaktor för 

sänkt livskvalitet ur ett socialt perspektiv. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie har gjorts för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Anledningen 

till att en empirisk studie inte valdes var att resultatet skulle ha blivit begränsat i jämförelse 

med att göra en litteraturstudie. Fördelen med litteraturstudien är att den sammanställer 

tidigare forskning som kan jämföras och ge en vid bild av området. Studierna som resultatet 

bygger på är publicerade mellan åren 2000-2009 för att resultatet ska vara aktuellt. För att få 

ännu aktuellare resultat skulle en begränsning till endast fem år gammal forskning ha gjorts. 

Dock mötte inte tillräckligt många artiklar från den tidsperioden författarnas urvalskriterier 

vilket är anledningen till att äldre artiklar också valdes.    

 

Artiklarna söktes via två databaser, Medline via PubMed och Cinahl. Detta innebär att 

sökningarna var omfattande och studier kunde inkluderas från båda databaserna som annars 

hade missats om endast en databas hade använts.  

 

Kvaliteten på artiklarna har bedömts. Flera artiklar har trots ett stort bortfall bedömts som 

trovärdiga eftersom anledningarna till bortfallet har diskuterats. De flesta personerna var äldre 

och vid en uppföljning kunde flera ha avlidit vilket var den främsta anledningen till bortfall. 

Samtliga studier använder instrument för att mäta livskvalitet. Dessa mätinstrument är 

vedertagna, validitet och reliabilitet diskuteras av flertalet av studiernas författare. Den studie 

som utvecklat ett eget instrument har mätt validiteten för det och använder ett vedertaget 

livskvalitetsinstrument också vilket gör att den inkluderades. De diskuterar även sina studiers 

eventuella begränsningar. 
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Studier som valts är från ett antal olika länder. Detta är en styrka eftersom resultatet som 

presenteras representerar olika nationaliteters skattningar. Resultatet blir på så sätt brett och 

trovärdigt då det visade sig att strokedrabbade skattade sin livskvalitet ganska likartat oavsett 

nationalitet. 

 

Avsikten var att presentera resultatet objektivt. En kategorisering har gjorts för att resultatet 

ska vara lätt att överskåda. Kategorierna är täckande och medför ingen begränsning i hur 

resultatet presenteras. 

 

Föreliggande litteraturstudie har endast baserats på artiklar med en kvantitativ ansats. Detta 

beror på att syftet var att beskriva hur personer som har drabbats av stroke upplever sin 

livskvalitet samt vilka faktorer som associeras med livskvalitet. För att mäta livskvalitet 

används ofta kvantitativa mätinstrument. Det hade varit intressant att även undersöka 

upplevelser efter stroke utifrån kvalitativa intervjuer. Sådana studier skulle ha kunnat ge en 

djupare insikt i hur personer som drabbats av stroke mår. Det är ett förslag till en annan 

litteraturstudie.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Siri Næss är en välkänd psykolog som i sin forskning satt en definition på livskvalitet. Hon 

anser att livskvalitet liknas med psykiskt välbefinnande och skattas av varje enskild individ 

med kognitiva bedömningar och känslomässiga upplevelser. En hög skattning av livskvalitet 

står i relation till goda känslor och positiva bedömningar som till exempel glädje, 

engagemang, självrespekt och upplevelse av mening, med samtidig avsaknad av negativa 

känslor och bedömningar som nedstämdhet, ångest, ensamhet och missnöje med livet (Næss 

et al. 2001). Næss et al. (2001) hävdar att fokus inte ska ligga på att reducera negativa känslor 

utan att främja de positiva. En deprimerad patient kan ändå känna glädje, därför måste 

sjuksköterskan i sitt arbete främja positiva känslor för att främja livskvalitet. Næss et al. 

(2001) definition stämmer överrens med hur livskvaliteten har skattats efter stroke enligt 

föreliggande resultat. De patienter som led stora handikapp av fysisk eller psykisk karaktär 

upplevde sämre livskvalitet, de negativa känslor som uppstod sänkte livskvaliteten medan de 

positiva känslor som uppkom av till exempel gott socialt stöd och rehabilitering visade sig i 

form av en höjning av livskvaliteten. Att främja positiva känslor upplever författarna, i 

enighet med Næss, hjälper mer än att reducera de negativa känslorna. Flera studier påvisade 

att strokepatienter ofta är deprimerade och att det är en viktig faktor som associeras negativt 
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med livskvalitet. Att som sjuksköterska erbjuda stöd med fokus på positiva känslor är därför 

mycket viktigt.  

 

Stroke är en folksjukdom i Sverige som drabbar cirka 30000 personer per år. Stroke kan få 

följder som berör alla dimensioner av livet, fysisk och psykisk försämring samt sociala brister. 

Studier visar att det är olika faktorer inom dessa tre områden som associeras med livskvalitet. 

Genom att ta del av forskningen kan en djupare förståelse fås för de strokedrabbades 

livssituation och även bidra med kunskap kring vilka faktorer som associeras med 

livskvaliteten. Kunskapen kan ge en viktig vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal i vilka 

behov av stöd och rehabilitering som personerna kan ha. Författarna till föreliggande studie 

anser att personer som har drabbats av stroke ska följas upp och erbjudas rehabilitering och 

stöd över en längre tid för att gynna livskvaliteten. Detta fann Aprile et al. (2008) vara viktig 

för att upprätthålla den funktion och livskvalitet som rehabiliteringen hade resulterat i. 

Personer som drabbats av stroke är en stor patientgrupp som sjuksköterskan kan stöta på i alla 

delar av vården, vilket innebär att kunskap och förståelse krävs kring dessa patienter för bästa 

möjliga omvårdnad. 
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