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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur strokepatienter upplever sin livskvalitet utifrån 

ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Metoden för denna litteraturstudie med 

beskrivande design var att ta fram artiklar genom sökning i databaserna Academic Search 

Elite, Cinahl, Pubmed. Femton artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna hittades och 

användes i föreliggande studie. Resultatet visar att livskvaliteten kan påverkas negativt efter 

en stroke och kan leda till att patienten förlorar en del av sin identitet. Stroke kan förändra 

patienternas liv och tvinga dem att anpassa sig till sin nya situation, en situation där smärta 

och olika typer av funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter kan vara en del av 

vardagen. Dessa funktionsnedsättningar kan leda till både psykiska problem såsom ångest och 

depression och isolering. Resultatet visar även att individanpassad vård är nyckeln till en 

lyckad rehabilitering. Slutsatsen är att hälsovårdspersonal behöver se människan som en 

helhet och ta hänsyn till både fysiska, psykiska och sociala aspekter för att kunna erbjuda 

strokepatienter en effektiv vård. Dessutom, sjuksköterskor behöver förstå varje patients unika 

situation för att kunna skapa en optimal vårdplan. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe how stroke patients perceive their quality of life from a 

physical, psychological and social perspective. The method of this literature study with a 

descriptive design was to search articles in the databases Academic Search Elite, Cinahl, 

Pubmed. Fifteen articles that met the inclusion criteria were found and used in the present 

study. The results showed that the quality of life might be adversely affected by a stroke and 

can cause the patients to lose part of their identity. Stroke can change patients' lives and force 

them to adapt to their new situation, a situation in which pain and various types of disabilities 

and communication difficulties can be a part of everyday life. These impairments can lead to 

both mental health problems such as anxiety and depression and isolation. The results also 

show that individualized care is the key source to a successful rehabilitation. The conclusion 

is that health-care professionals need to see humans as a whole and take into account both the 

physical, psychological and social aspects in order to provide stroke patients efficient 

treatment. Furthermore, nurses need to understand each patients´ unique situation in order to 

create an optimal treatment plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: stroke, quality of life, physical, psychological, social 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ....................................................................................................................................... 1 

1.1. STROKE ................................................................................................................................................... 1 

1.2. LIVET EFTER STROKE ................................................................................................................................... 1 

1.3. DEFINITION AV HÄLSA OCH LIVSKVALITET ........................................................................................................ 2 

1.4. SJUKSKÖTERSKAN ROLL I OMVÅRDNADEN EFTER STROKE.................................................................................... 3 

1.5. OMVÅRDNADSTEORI .................................................................................................................................. 3 

1.6. PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................. 4 

1.7. SYFTE ..................................................................................................................................................... 4 

1.8. FRÅGESTÄLLNING ...................................................................................................................................... 4 

2. METOD .................................................................................................................................................... 4 

2.1. DESIGN ................................................................................................................................................... 4 

2.2. DATABASER ............................................................................................................................................. 4 

2.3. SÖKORD .................................................................................................................................................. 4 

2.4. UTFALL AV SÖKNING .................................................................................................................................. 5 

2.5. URVALSKRITERIER ...................................................................................................................................... 5 

2.6. GRANSKNING AV INKLUDERADE ARTIKLAR ....................................................................................................... 6 

2.7. DATAANALYS ............................................................................................................................................ 6 

2.8. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................ 6 

3. RESULTAT ................................................................................................................................................ 7 

3.1. FYSISKT PERSPEKTIV PÅ LIVSKVALITET HOS STROKEPATIENTER ............................................................................. 9 

3.2. PSYKISKT PERSPEKTIV PÅ LIVSKVALITET HOS STROKEPATIENTER.......................................................................... 11 

3.3. SOCIALT PERSPEKTIV PÅ LIVSKVALITET HOS STROKEPATIENTER........................................................................... 12 

3.4. KVALITETEN PÅ DE I STUDIEN INGÅENDE ARTIKLARNA ...................................................................................... 14 

4. DISKUSSION .......................................................................................................................................... 14 

4.1. HUVUDRESULTAT .................................................................................................................................... 14 

4.2. RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................................. 15 

4.3. METODDISKUSSION ................................................................................................................................. 19 

4.4. ALLMÄN DISKUSSION ............................................................................................................................... 20 

4.5. KLINISK BETYDELSE .................................................................................................................................. 21 

4.6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................................... 21 

5. REFERENSER .......................................................................................................................................... 22 

BILAGA 1 MALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV ARTIKLAR ........................................................................... 27 

BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV DE I STUDIEN INKLUDERADE ARTIKLARNA .............................................. 28 



1 
 

 

1. Introduktion 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och upptar flest vårdplatser på våra 

sjukhus. Detta trots att man vet vilka personer som är i riskzonen och trots att det har funnits 

effektiva och förebyggande mediciner i femtio år. Ungefär 30000 patienter vårdas årligen i 

Sverige och år 2007 avled 7930 personer i Sverige till följd av denna sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.1.  Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för olika former av cerebrala embolier och tromboser, samt 

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

vävnader drabbas av en ischemi på grund av t.ex. en blödning och därmed dör de hjärnceller 

som blir helt utan syre och näring. Celldöden börjar redan inom 10-15 minuter i 

skadeområdets centrum. Runt detta område finns ett större område med hjärnceller, som 

fortfarande lever trots dålig blodtillförsel. Detta område kallas för penumbra. Man vill 

begränsa skadan i penumbra genom att ge akut behandling som går ut på att återställa 

syretillförseln
 

(Almås, 2002). Vid en stroke är det viktigt med ett snabbt och akut 

omhändertagande eftersom hjärnskadan riskerar att bli större ju längre tiden går (Considine, & 

McGillivray, 2009). Diabetes, hyperlipidemi, hjärt- och kärl sjukdomar, alkohol och stress är 

de riskfaktorer som leder till stroke. Vanligaste orsaken är dock hypertoni som ökar risken för 

att kärlen spricker på grund av kärlpåfrestningar (Kleindorfer, m.fl., 2009). Rökning är också 

en vanlig orsak hos strokepatienter
 
(Kurl m. fl., 2008). 

 

1.2. Livet efter stroke 

Post Stroke Depression (PSD) är den vanligaste komplikationen efter en stroke och drabbar 

ungefär 40 % av alla stroke patienter. Förekomsten av PSD förknippas med minskad 

funktionell återhämtning, social aktivitet och kognition. Dessutom associeras förekomsten av 

psykiska störningar efter stroke med ökad dödlighet. Studier som analyserade sambandet 

mellan hjärnskador och depressiva störningar var de första med att identifiera områden i 

hjärnan vars dysfunktion ledde till depression. En studie visar att skador på vänstra främre 

delen av hjärnan associeras till en mycket högre frekvens med depression under de första två 

månaderna efter en stroke än skador på högra eller vänstra bakre delen av hjärnan. Den 

enskild viktigaste orsaken till depression efter en stroke är störning av dagliga aktiviteter och 

att man inte längre kan utföra de dagliga sysslorna som tidigare. Under de senaste 20 åren har 
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stora förbättringar gjorts när det gäller identifiering och behandling av PSD. Flera olika 

studier har visat att PSD kan bli effektivt behandlat med antidepressiva läkemedel, medan en 

studie visat att PSD kan till och med bli förhindrat. I framtiden kommer förmodligen 

antidepressiva behandlingar att spela en större roll i omvårdnad av patienter med akut stroke 

(Robinson & Spalletta, 2010).  

 

Strokedrabbade kan se sig själva som onormala och kan komma att inse hur mycket de har 

tidigare tagit för givet i sina liv. De förluster som de drabbas av ger upphov till många 

negativa känslor, vilket ofta innebär en känsla av ensamhet, nedstämdhet och i många fall 

också depression. Som resultat blir strokepatienter oftast inte lika aktiv i sitt sociala liv och 

drar sig tillbaka i sociala sammanhang (Salter, m.fl., 2008). Rehabilitering har en stor del av 

vården för strokepatienter, där förutom stöd med fokus på fysisk funktion, behövs stöd för att 

klara av att anpassa sig till en helt ny livsstil (O’Connell, m.fl., 2001). 

 

1.3. Definition av livskvalitet 

Livskvalitet är individens uppfattning av sin position i livet utifrån sin kulturella bakgrund 

och värderingar och är i direkt relation med dennes mål och förväntningar. Den innefattar bl.a. 

individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, nivå av oberoende och social relation (WHO, 

1997). Det finns olika perspektiv på livskvalitet, varav det fysiska, det psykiska och det 

sociala är de viktigaste. När den fysiska aspekten på livskvalitet hos strokepatienter 

diskuteras, syftas det till de fysiska konsekvenser som får patienten att lida till följd av 

sjukdomen. Exempel på dessa konsekvenser som kommer att tas upp i denna studie är 

försämrad fysisk funktion och smärta. På samma sätt beskriver det psykiska perspektivet de 

känslomässiga upplevelser hos patienten som påverkar dennes livskvalitet. Förändringar ur ett 

socialt perspektiv är ett annat område som kommer att tas upp i denna studie. Med socialt 

perspektiv menas i denna studie umgänge och kontakt med andra människor, såsom familj 

och vänner samt vårdpersonal i olika sammanhang. 

 

Stroke har en djupgående effekt på alla strokepatienter, inklusive de som har återhämtat sig 

psykiskt. Strokepatienter kan t.ex. drabbas av en betydlig nedgång i sin fritid- och sociala 

aktiviteter, vilket kan leda till att de upplever en stor skillnad i sin aktivitetsgrad jämfört med 

tidigare. Strokepatienter kan uppleva lägre hälsorelaterad livskvalitet som en följd av 

kognitiva svårigheter och depression. Denna depression påverkar fysisk återhämtning samt 

strokepatientens delaktighet i sociala aktiviteter. Dessutom, graden av funktionshinder efter 
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stroke påverkar familjeförhållanden i sig och med depression påverkas dessa förhållanden 

ytterligare med en lägre livskvalitet som följd (O’Connell, m.fl., 2001). 

 

1.4. Sjuksköterskan roll i omvårdnaden efter stroke 

Sjuksköterskan är en viktig del i omvårdnaden vid depression och kan hjälpa till att identifiera 

deprimerade patienter. Det kan vara svårt att identifiera depression hos strokepatienter då 

dessa kan ha problem med till exempel förståelse eller tal. Det är viktigt att sjuksköterskan 

kan agera yrkesmässigt i bemötandet av dessa patienter eftersom de ofta är väldigt sårbara och 

har en utsatt livssituation. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för den situation patienten 

befinner sig i och behöver tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Många patienter med 

stroke behöver hjälp med den dagliga och mest elementära livsföringen. Det är då 

sjuksköterskans uppgift att se dessa behov och se till att de blir tillgodosedda på ett så bra sätt 

som möjligt. Sjuksköterskan kan då också få, i och med dessa, en närmare kontakt med 

patienten och därmed kan han/hon se dennes fortsatta behov. För sjuksköterskans del är det 

viktigt att få en bra vårdrelation till patienten eftersom en god vårdrelation leder till ett bättre 

samarbete som i sin tur leder till att man även kan se de eventuellt dolda behoven som finns 

hos patienten (Kristofersen 2005). Detta är också i enlighet med Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, som menar att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt empatiskt sätt. Hon 

ska dessutom ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård. En 

sjuksköterska ska också kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Att identifiera och bedöma patientens förmåga till 

egenvård är också ett av sjuksköterskans ansvarsområden (Socialstyrelsen, 2005) 

 

1.5.  Omvårdnadsteori 

I Viginia Hendersons omvårdnadsteori lyfts patientens behov av stöd och hjälp fram och visar 

på den roll sjuksköterskan har för att kunna hjälpa patienten och stödja denne till ett så långt 

det är möjligt självständigt vardagsliv. Att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra åtgärder 

som befrämjar hälsa eller tillfrisknande eller en fridfull död; åtgärder som individen själv 

annars skulle utföra om han/hon hade tillräcklig kraft, vilja eller kunskap. Denna omvårdnad 

ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende 

(Henderson, 1982). Henderson menar vidare att när sjuksköterskan ska förhålla sig till 

patientens grundläggande behov måste hon utgå ifrån att behoven upplevs och tillgodoses 

olika från person till person. 
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1.6. Problemformulering  

Att drabbas av en stroke kan innebära att få sitt liv förändrat på ett oväntat och drastiskt sätt 

(Considine & McGillivray, 2010). Dessa förändringar är omvälvande och kan påverka 

människans syn på sin egen livskvalitet. Forskning visar att en stroke påverkar en människa 

på både ett fysiskt, psykiskt och socialt plan (O’Connell, m.fl., 2001). Det är viktigt för en 

sjuksköterska att tillägna sig förståelse och kunskap för de patienter hon vårdar för att kunna 

bemöta dem på ett så adekvat sätt som möjligt och därigenom kunna ge individspecifik vård 

och omsorg. 

 

1.7. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur strokepatienter upplever sin livskvalitet utifrån 

ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 

 

1.8. Frågeställning 

Hur upplevs livskvalitet hos strokepatienter utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv? 

Vilken kvalitet har de artiklar som använts i denna studie? 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Studien är en litteraturstudie med en beskrivande design (Polit & Beck, 2010). 

 

2.2. Databaser 

Underlaget till denna studie har tagits fram via sökning i databaserna Academic Search Elite, 

Cinahl, PubMed, samt manuell sökning i referenslistor. 

 

2.3. Sökord 

De sökord som har använts är: Stroke, physical, qualitative, rehailitation, experience, social, 

support, education, quality of life, treatment, risk factor, nursing och depression. Dessa har 

sökts både som enskilda ord samt i kombination med varandra, se vidare Tabell 1. 

Sökningarna i PubMed gjordes med hjälp av MeSH-termer som hämtades från MeSH-databasen 

via PubMed. 
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2.4. Utfall av sökning 

Tabell 1: Sökord, databaser och utfall 

Söktermer Datum för 

sökning 

Databas Antal 

träffar 

Artikel av 

Intresse 

(exkl. 

dubbletter) 

Valda artiklar 

Stroke and physical and 

qualitative 

2011-09-04 Cinahl 58 10 4 

Stroke and rehabilitation and 

qualitative 

2011-09-04 Cinahl 125 11 3 

Stroke and experience and 

qualitative 

2011-09-04 Cinahl 64 6 1 

Stroke and social and 

rehabilitation and support and 

education(Mesh) 

2011-09-04 Pubmed 35 4 1 

Stroke and depression and social 

and quality of life and 

treatment(Mesh) 

2011-09-04 Pubmed 24 8 2 

Stroke and Nursing and Quality 

of Life 

2011-09-04 Academic 

Search Elite 

75 9 2 

Manuell sökning: 

Knowledge of stroke risk factors 

among primary care patients 

with previous stroke 

2011-09-04 Academic 

Search Elite 

 1 1 

Manuell sökning: 

Parallel lives: younger stroke 

survivors and their partners 

coping 

with crisis 

2011-09-04 Cinahl  1 1 

Totalt: 50 15 

 

2.5. Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle ha antingen kvantitativ eller kvalitativ 

ansats och handla om livskvalitet utifrån begreppen fysiskt, psykiskt och/eller socialt för 

patienter som har drabbats av stroke. Dessutom skulle artiklarna vara skrivna på antingen 

svenska eller engelska. Artiklarna skulle också vara publicerade mellan 2000 till 2011 och 

hela artikeln skulle vara tillgänglig i full text. Exklusionskriterier var avgiftsbelagda artiklar 

samt de artiklar som, efter granskning, inte ansågs stämma överrens med studiens syfte. 
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2.6. Granskning av inkluderade artiklar 

Författarna kvalitetsgranskade artiklarna med hjälp av modifierade granskningsmallar 

utarbetade av Forsberg & Wengström (2008). De delar som ingick i granskningsmallen var 

bra metodbeskrivning, urvalsgruppen bra beskriven, bortfall diskuterat, forskningsetiska 

överväganden finns med, resultat svarar på syfte och frågeställningar, författarna diskuterar 

styrkor och svagheter, se Bilaga 1. 

 

2.7. Dataanalys 

Med utgångspunkt i urvalskriterierna, har författarna valt ut artiklar som är relevanta för syftet 

och frågeställningen. Efter sökningen gjordes ett första urval baserad på artiklarnas titel och 

syfte där 50 vetenskapliga artiklar valdes ut. Abstraktet på de utvalda artiklarna lästes 

noggrant igenom av båda författarna, varvid 15 artiklar valdes ut i ett andra urval för att 

användas i studiens. Artiklar som inte valdes ut i andra urvalet svarade inte mot denna studies 

urvalskriterier och/eller hade inte relevant syfte och/eller frågeställning för studien. De valda 

artiklarna granskades sedan med hjälp av granskningsmallar av Forsberg & Wengström 

(2008), se Bilaga 1. Med tillräckligt bra kvalitet menar författarna att minst fyra av de kriterier 

som ingick i granskningsmallen skulle uppfyllas, se vidare kapitel 3.4. Resultatet av denna 

kvalitetsgranskning återges i tabell 2. Samtliga av de artiklar som har valts ut för denna studie 

uppfyllde minst fyra av de kriterier som ingick i granskningsmallen vilket uppfyller 

ovannämnda kriterium för hög och måttlig kvalitet. Författarna genomgick noggrant och 

systematiskt artiklarna i syfte att besvara studiens frågeställning. 

 

2.8. Forskningsetiska överväganden 

Författarna har strävat efter att använda sig av artiklar som har publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter och uppfyllt kraven på forskningsetiska principerna. Polit och Beck (2010) menar 

att en litteraturstudie ska vara objektiv och de studier som inte stämmer överens med 

författarnas personliga värderingar ska inte utelämnas. Författarna har därför varit objektiva i 

val av artiklar till studien genom att följa urvalskriterierna ovan och använda sig av en 

strukturerad granskningsmall (Forsberg och Wengström, 2008). 
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3. Resultat 

Resultatet för denna litteraturstudie grundas på genomgång av de 15 inkluderade artiklarna. 

Sammanställningen av artiklarnas författare/år, titel, syfte och huvudresultat redovisas i bilaga 

2. Sammanställning av artiklarna samt kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2. Vidare 

presenteras artiklarnas resultat utifrån de tre perspektiven fysiskt, psykiskt och socialt i 

löpande text nedan. 

Tabell 2: Inkluderade artiklar i studien samt deras bedömda kvalitet. 

Författare,År,Land Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod/analys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Banks, P. & Pearson, C. 

2004 

Storbritannien 

Parallel lives: 

younger stroke 

survivors and their 

partners coping 

with crisis 

Kvalitativ 

ansats/ 

jämförande 

design 

N=38 unga 

patienter mellan 

20-49 år och 

deras partner. 

 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

1,2,3,4,5,6 

 Bendz, M.  

2003 

Sverige 

The first year of 

rehabilitation after 

a stroke- from two 

perspectives 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

N=15  

Patienter som 

har haft stroke. 

Intervjuer/ 

Fenomenologi 

1, 2,3,4,5,6 

Chiung-Yu Huang, Mei-Chi 

Hsu, Shin-Pin Hsu, Pei-

Ching Cheng, Shu-Fen Lin 

and Chia-Hui Chuang.  

2010 

Taiwan 

Mediating roles of 

social support on 

poststroke 

depression and 

quality 

of life in patients 

with ischemic 

stroke 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande  

och jämförande 

design 

 

N=102 

Patienter mellan 

32-90 år. 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

1,2,3,4,5,6 

 Ellis-Hill, C.S., Payne, S & 

Ward, C.  

2000 

Storbritannien 

Self-body split: 

issues of identity 

in physical 

recovery following 

a stroke 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

 

N=8 par 

stroke patienter 

och deras 

anhörig 

 

Narrativa 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

1,2,3,4,5,6 

Ellis-Hill, C., Robinson, J., 

Wiles, R., Mc Pherson,.K., 

Hyndman. D & Ashburn. A.  

2009 

Storbritannien och Nya 

Zeland 

Going home to get 

on with life: 

Patients and carers 

experiences of 

being discharged 

from hospital 

following a stroke.  

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

 

 

N=33 

20 patienter och 

13 närstående 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

1,2,3,4, 5,6 



8 
 

Författare,År,Land Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod/analys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Medin, J., Larson, J., von 

Arbin, M., Wredling, R. & 

Tham, K. 

 2010 

Sverige 

Striving for 

control in eating 

situations after 

stroke. 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 
design 

N= 14  

Patienter med 

stroke 

Intervju med 

öppna frågor/ 

Innehålsanalys 

1,2,3,4,5,6 

Mitchell PH, Teri L, Veith 

R, Buzaitis A, Tirschwell D, 

Becker K, Fruin M, Kohen 

R, Cain KC. 

 2008 

USA 

 

Living well with 

stroke: design and 

methods for a 

randomized 

controlled trial of 

a psychosocial 

behavioral 

intervention for 

post stroke 

depression 

Kvantitativ 

ansats/ 

jämförande 

design 

N=101 

Patienter med 

stroke och PSD. 

Intervjuer med 

direkt bedömning 

och journal/ 

 

1,2,3,4,5,6 

Murphy, K., Cooney, A., 

Shea, O. E. & Casey, D. 

2009 

Irland 

Determinants of 

quality of life for 

older people living 

with a disability in 

the community 

Kvalitativ 

ansats/ 

jämförande 

design 

 

N=122 

Patienter med 

strok och 

depression. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

1,2,4,5,6 

Robinson, J., Willes, R., 

Ellis-Hills, C., McPherson, 

K., Hyndman, D. & 

Ashburn, A.,  

2009 

Storbitannien och Nya 

Zeland 

Resuming 

previously valued 

activities post-

stroke: who or 

what helps? 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

N=19 

Patienter med 

Stroke. 

Intervju/ 

Innehållsanalys 

1,2,3,4,5,6 

Sloma, Backlund, Strender 

& Skånér.  

2010 

Sverige 

Knowledge of 

stroke risk factors 

among primary 

care patients with 

previous stroke or 

TIA 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats/ 

undersökande 

och  

beskrivande 

design 

N=182 

Stroke patienter. 

Intervjuer och 

enkät/ 

Chi square test 

T-test 

1,2,3,4,5,6 

Thompson, H.S & Ryan, A.  

2009 

Storbritannien 

The impact of 

stroke 

consequences on 

spousal 

relationships from 

the perspective of 

the person with 

stroke 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

N=16 

Stroke patienter 

over 18 år. 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

1,2,3,4,5,6 

Tseng, C. N., Chen, C. C. 

H., Wu, S. C. & Lin, L. C. 

2007 

Taiwan 

Effects of a range-

of-motion exercise 

programme 

Kombinerad 

kvalitativ och  

kvantitativ 

ansats/ 

jämförande 

design 

 

N=59 

stroke patienter. 

Intervjuer/ 

Chi square test 

Test-retest 

 

1,2,3,4,5,6 
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Författare,År,Land Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod/analys-

metod 

Kvalitets-

bedömning 

Widar, M., Ek, A-C & 

Ahlström, G.  

2004 

Sverige 

Health-related 

quality of life in 

persons with long-

term pain after a 

stroke 

Kombinerad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

N=43 

Patienter med 

långvarig smärta 

efter stroke. 

Intervjuer och 

enkäter 

(HAD scale 

Sf-36)/ 

Innehållsanalys 

 

1,2,3,4,5,6 

Widar, M., Ek, A-C & 

Ahlström, G.  

2007 

Sverige 

Caring and 

uncaring 

experiences as 

narrated by 

persons with long-

term pain after a 

stroke 

Kvalitativ 

ansats/ 

beskrivande 

design 

N=43 

Personer med 

långvarig smärta 

efter stroke. 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

1,2,5,6 

Vincent, C., Deaudelin, I., 

Robichaud, L., Rousseau, J., 

Viscogliosi, C., Talbot, L., 

Desrosiers, J. 

2007 

Kanada 

Rehabilitation 

needs for older 

adults with stroke 

living at home:  

perceptions of four 

population 

Kvalitativ 

ansats/ 

Jämförande 

design 

N=72 

Äldre patiener 

med stroke, 

anhöriga som 

vårdare. 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

1,2,3,5,6 

 

3.1.  Fysiskt perspektiv på livskvalitet hos strokepatienter 

För en frisk människa är det självklart att kunna kontrollera sin kropp. För strokepatienter 

däremot är detta inte fallet, utan dessa personer går från ett tillstånd där de har full kontroll 

över sin kropp till ett tillstånd där kroppsfunktionerna slås ut helt eller delvis och man blir 

beroende av andra (Bendz, 2003). De flesta som drabbas av stroke kan inte längre utföra, för 

dem, värdefulla aktiviteter. Detta kan leda till frustration och tristess. Dessutom leder detta till 

en försämrad upplevd livskvalitet (Robinson, m.fl., 2009). De personer som ser sig själva som 

familjeförsörjare, hemmafru, självständig eller en socialt aktiv person kan inte längre uppfylla 

det som krävs av dem i den rollen och detta kan innebära att många känner att deras identitet 

är hotad (Robinson, m.fl., 2009). Det faktum att man inte längre klarar av att göra vardagliga 

saker, gör att de känner att de inte kan lita på sin kropp då de inte kan förutse hur den kommer 

att reagera. Samtidigt ökar medvetenheten om kroppen hos, inte bara patienten själv, utan 

även dennes anhöriga. Det kan därför vara lättare för strokepatienter att umgås med 

människor som de känner bra, för att man ska kunna ”lägga det sjuka åt sidan” och istället 

fokusera på det som upplevs som friskt (Ellis-Hill, m.fl., 2000). Ellis-Hill, m.fl., (2000) menar 

vidare att vården har en tendens att fokusera på den fysiska rehabiliteringen och bortse från att 

det fysiska välbefinnandet, inte kan ses som en separat del utan är beroende på patientens 

psykiska och sociala tillstånd. Vid stroke är det livsviktigt med ett snabbt och akut 

omhändertagande eftersom hjärnskadan riskerar att bli större ju längre tiden går. Den 
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viktigaste behandlingen vid stroke är dock rehabiliteringen och många som fått en stroke kan 

rehabiliteras bra, även om livet för de allra flesta aldrig blir detsamma. Givetvis har många 

svårt att acceptera detta faktum att de förmodligen inte kommer att bli fullt återställda (Tseng, 

m.fl., 2007, Ellis-Hill, m.fl., 2000). Med rätt träning kan man dock bygga upp många av de 

kroppsliga funktioner som försämrats eller skadats vid stroke (Tseng m. fl., 2007).  En studie 

gjort av Sloma, m.fl., (2010) visade att kunskapen om riskfaktorer för en stroke bland 

strokepatienter är varierande, t.ex. är kunskapen om rökning, hypertoni (högt blodtryck) och 

hyperlipidemi (blodfett) var hög. Studien visade däremot att få visste t.ex. att diabetes också 

var en riskfaktor. 

 

Stroke leder många gånger till långvarig smärta, vilket i sin tur leder till begränsningar i det 

vardagliga livet. Trots att strokepatienter ofta får lära sig att leva med denna smärta kan de 

fortfarande känna hälsa ifall man kan leva livet utan andra svårigheter. Det är betydelsefullt 

att känna att det finns en mening med livet (Widar m.fl., 2004). Smärta visar sig på många 

olika sätt och är högst individuellt när det gäller hur mycket som det begränsar patienten. Då 

smärta oftast inte går att se utifrån, kan det göra det svårt för omgivningen, inklusive 

vårdpersonal, att se problemet och kunna åtgärda det. Ibland är smärtan så intensiv att det 

begränsar vardagen och då blir den synligare och det blir lättare för patienten att bli förstådd 

(Widar m.fl., 2007). En studie bland strokedrabbade visade att dessa personer får försämrad 

livskvalitet (Widar, m.fl., 2004). Förutom smärta och dess eventuella begränsningar, medför 

stroke många andra fysiska besvär, t.ex. är nedsatt armfunktion pga. förlamning eller 

annorlunda kroppsfunktion väldigt vanligt, vilket kan leda till problematik vid förtäring. 

Därför är många beroende av hjälp vid måltiderna för att få stöd med att äta (Medin, m.fl., 

2010). Ungefär hälften av alla stroke patienter drabbas också av olika former av ätsvårigheter, 

där en av de vanligaste svårigheterna är att kunna hantera maten innan intagning. Att kunna se 

maten, kunna sitta under måltiden och skära maten är typiska aktiviteter som kan bli betydligt 

svårare efter stroke. På grund av funktionshinder i t.ex. armar kan också transport och intag av 

mat i munnen bli problematiskt. Dysfagi är en annan begränsning som ofta drabbar 

strokepatienter. Det är ett tillstånd som innebär att man har svårt att känna maten i munnen, 

matens temperatur och om det finns rester kvar i munnen (Medin, m.fl., 2010). 
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Kommunikationssvårigheter, även kallat afasi, är vanligt bland strokepatienter. En studie 

visde att afasiterapi under den akuta fasen av sjukdomen, resulterade i en effektivare 

behandling. Därmed botas många från sin afasi under de första tre månaderna efter stroke 

(Mitchell, m.fl. 2008). Något annat som leder till problem och däribland 

kommunikationsproblem är omsättningen på personal inom vården och att ny personal inte 

känner till vilken typ av hjälp som de måste ge till olika patienter. Det blir därmed ännu 

viktigare att få patienterna att känna sig väl bemötta så att de känner sig bekväma i att fråga 

efter hjälp när de behöver det. Att bli sedd och hörd är oerhört viktigt i dessa sammanhang 

(Widar m.fl., 2007). Omsättning på personal påverkar också relationen mellan vårdpersonal 

och patienten till det sämre och gör att det blir svårare för vårdpersonal att lära känna 

patienterna och kunna nå dem på deras nivå. Detta är väldigt viktigt för en bra rehabilitering 

av strokepatienter då sjuksköterskan kan prata med och stödja patienten i dennes sjukdom 

Tseng, m.fl., (2007). En bra relation mellan vårdpersonal och patient kan dessutom leda till att 

man kan nå patienten på dennes nivå. Tseng, m.fl., (2007) menar att detta är väldigt viktigt för 

en bra rehabilitering av strokepatienter då sjuksköterskan kan prata med och stödja patienten i 

dennes sjukdom. Individanpassad vård ses som nyckel till en bra rehabilitering, men tyvärr 

används den inte ofta pga. resursbrist (Vincent, m.fl., 2007) 

 

3.2.  Psykiskt perspektiv på livskvalitet hos strokepatienter 

I detta kapitel belyses de psykiska problem och förändringar som kan uppkomma vid en 

stroke och som kan påverka strokepatienters livskvalitet och hälsa. Murphy m.fl. (2009) 

skriver bland annat att det finns många faktorer som kan påverka livskvaliteten. Hur patienten 

själv reagerar på förändringar och vad patienten har för förmåga att se någon mening med det 

som inträffat är sådana faktorer som påverkar dennes upplevda livskvalitet. De drabbade kan 

känna att de tidigare tagit sina kroppar för givet. Trots att många är hoppfulla över att bli 

friska en dag, så är rädslan och ångesten över att inte bli frisk hela tiden närvarande (Ellis-

Hill, m.fl., 2000). Dessa förluster och förändringar gör att många strokepatienter tvingas ge 

upp sin tidigare livsstil. Dock för många innebär dessa förändringar att de gör 

omprioriteringar, värderar om det som är viktigt i livet och börjar leva i nuet istället (Bendz, 

2003). En annan förändring som ofta sker är i strokepatienternas relationer till andra, ex. kan 

närhet och intimitet med partnern bli lidande i och med stroke. Mycket av det beror på att man 

ofta inte har lika mycket ork och kraft, dels pga. att kroppen förändras i och med en stroke 

och dels att man påverkas av medicineringen (Banks & Pearson, 2004). Detta kan leda till ett 

förlorat intresse för sexuell intimitet då förhållandet förändras från kärleksförhållande till en 
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mer vänskaplig relation. Detta kan leda till att man sover i separata sovrum eller i värsta fall 

går skilda vägar (Thompson & Ryan, 2009). De förändringar som uppkommer kan också leda 

till att de hittills normala rollerna i relationerna förändras. När mannen i familjen drabbats av 

stroke och tvingas se på när kvinnan utför de traditionellt manliga göromålen eller när 

kvinnan drabbats och mannen istället får utföra traditionellt kvinnliga sysslor. Detta kan även 

leda till skuldkänslor hos de drabbade (Widar m.fl., 2004; Widar m.fl., 2007). Även 

Thompson och Ryan (2009) beskriver i sin studie att många strokepatienter har skuldkänslor 

och känner sig obekväma och uppgivna av att vara beroende av andra och många hade också 

svårigheter med att acceptera sitt nya liv. Ofta går dessa känslor ut över personer i deras 

närhet.  

 

Den enskild viktigaste orsaken till depression efter en stroke är minskning av dagliga 

aktiviteter och att man inte längre kan utföra de dagliga sysslorna som tidigare. Det finns ett 

tydligt samband mellan större fysisk förmåga och lägre risk för utveckling av PSD (Huang 

m.fl., 2010). Patienter med Post Stroke Depression (PSD) har mer funktionella beroenden, 

sämre kognitiv status, ökade sjukvårdskostnader, försämrad rehabiliteringsresultat, försenad 

återgång till social funktion samt fördröjd återgång i arbete. Dessa negativa resultat är tydliga 

både i den akuta fasen och även två år efter en stroke. Depression under de första månaderna 

efter en stroke är dessutom starkt associerat med ökad dödlighet (Mitchell, m.fl. 2008). Ca 33 

procent av strokepatienter drabbas av PSD, dock finns antidepressiva läkemedel som kan 

förebygga eller mildra depression. Redan vid sex till 24 månader efter en stroke kan effekter 

påvisas av antidepressiva medel (Mitchell, m.fl., 2008). 

 

Kognitiv beteendeterapi och problemfokuserad terapi har testats tidigare som ett komplement 

till läkemedelsbehandling och denna behandling har visat sig vara mycket mer effektiv 

jämfört med behandlingar med enbart terapi eller enbart läkemedelsbehandling. Kombinerad 

behandling har också visat sig förebygga återfall av depression till mycket större grad. 

Förebyggande åtgärder är väldigt effektiva och antidepressiva medel bör kombineras med 

psykoterapi för att lyckas förebygga depression (Mitchell, m.fl., 2008). 

 

3.3.  Socialt perspektiv på livskvalitet hos strokepatienter 

Strokepatienter har en tendens att känna sig osäkra i hur de ska bemöta människor de inte 

känner när de befinner sig utanför sitt hem (Ellis-Hill, m.fl., 2000). Enligt Thompson och 

Ryan (2009) får många strokepatienter problem vid t.ex. matsituationer. De känner inte att de 
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kan gå ut och äta eftersom de inte klarar av det på samma sätt som tidigare och dessa 

situationer leder till att många väljer att stanna hemma. Andra, som verkligen skulle vilja gå 

ut, tvingas pga. fysiska svårigheter till att hålla sig inomhus där de känner igen situationerna 

och kan hantera eventuella problem (Ellis-Hill, m.fl., 2000). Ett annat problem för 

strokepatienter är att andra människor många gånger inte förstår de drabbades situation vilket 

kan leda till missförstånd och missuppfattningar i sociala sammanhang. Dessutom kan de inte 

längre kommunicera med de drabbade på samma sätt som förut, vilket kan skapa missförstånd 

och leda till obekväma situationer (Ellis-Hill, m.fl., 2000). Strokepatienter får en långsiktig 

försämrad livskvalitet mycket pga. att de drabbade upplever att de förlorar mycket av sin 

identitet i samband med stroken (Robinson, m.fl., 2009). En av de främsta orsakerna till detta 

identitetsproblem är, förutom de fysiska svårigheterna, minskad social kontakt. Förlorad 

kontakt med det sociala livet kan i detta fall spela en avgörande roll för den upplevda 

livskvaliteten (Huang m.fl., 2010). 

 

Som nämnts ovan kan effekterna av en stroke för många strokepatienter resultera i isolering 

och ensamhet. Adekvat socialt stöd är därför viktigt för tillfrisknandet. Enligt en studie gjord 

av Huang m.fl. (2010), finns det en direkt koppling mellan socialt support och PSD. I studien 

framkom att utförandet av de vardagliga sysslorna minskade risken att drabbas av depression. 

Att ha ett rikt socialt liv kan vara till hjälp för att kunna utföra de vardagliga sysslorna oftare 

och lättare (Huang m.fl., 2010). Socialt stöd kan öka livskvaliteten och är därför viktigt för 

tillfrisknandet. (Ellis- Hill, m.fl., 2009). Strokepatienter uppskattar att fortsatt vara en del av 

sin familj och känna att man har stöd från sina närmaste trots sjukdomen och dess följder. 

Detta skapar en bättre livskvalitet (Widar, Ahlström & Ek, 2004; Widar, Ek & Ahlström, 

2007). 

 

Vincent, m.fl., (2007) menar att det finns ett stort behov av stöd och utbildning för 

strokepatienter och deras anhöriga för att de ska kunna hantera situationerna som uppstår. 

Dessutom beskriver de att individanpassat stöd är viktigt för en lyckad rehabilitering. Också 

Ellis-Hill, m.fl., (2009) beskriver att patienterna har individuella behov och mål och att vården 

måste vara individanpassad och ge det stöd, inklusive socialt stöd, som patienten behöver. I 

deras studie framgår det att strokepatienter utvecklar ofta egna återhämtningsmodeller med 

egna mål och planer där de har förväntningar på sin egen återhämtning, såväl på kort och på 

lång sikt. Även om modellerna är individuella för varje patient bygger samtliga av dessa på 

tre faktorer. Dels spelar patientens egen livssituation roll och dels påverkar dennes nuvarande 
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kroppsliga status modellen. Den tredje faktorn är interaktionen mellan patienten och 

sjukvårdspersonalen.  

 

3.4.  Kvaliteten på de i studien ingående artiklarna 

Utifrån mallen, bilaga 1, har författarna gjort en kvalitetsbedömning av artiklarna som 

inkluderats i studien. Artiklar som uppfyllde 5-6 av de uppsatta kriterierna anses vara av hög 

kvalitet, de artiklar som uppfyllde 3-4 av kriterierna ansågs vara av måttlig kvalitet, samt de 

som uppfyllde högst 2 av kriterierna ansågs ha låg kvalitet. Författarna har i 14 av 15 

inkluderade artiklar bedömt kvaliteten till hög. Dock inkluderade författarna en artikel som 

var av måttlig kvalitet. Denna artikel inkluderades då den ansågs svara mot studiens syfte och 

frågeställning. Detta kan ha påverkat resultatet av studien då studiens trovärdighet kan 

ifrågasättas. De flesta artiklar som ingick i denna studie var av kvalitativ ansats. En fördel 

med detta är att man inte utgår ifrån något formulär utan från strokedrabbades egna ord och 

beskriver livskvaliteten på ett subjektivt sätt. Nackdelen däremot är att det blir svårare att 

generalisera resultatet över andra populationer. Många artiklar har använt sig av analyserat 

data med hjälp av innehållsanalys som är en bra metod för att kunna analysera data på ett 

systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Verksamheter förändras snabbt och 

forskningsresultat blir snabbt historia. Ett mått på studiernas kvalitet är därför hur aktuell 

forskningen är (Forsberg & Wengström, 2008). Därför har författarna valt studier som inte är 

äldre än från år 2000. Ett tillräckligt stort patientmaterial höjer studiens kvalitet medan litet 

patientmaterial sänker kvaliteten (Forsberg & Wengström, 2008). Antal deltagare i studier 

som använts i denna litteraturstudie är blandad. Fyra studier hade fler än hundra deltagare, 

medan fem andra studier har mellan 14-19 deltagare. Resterande studier har ett snitt på 48 

deltagare. Resultatet för de artiklar som har stort patientmaterial kan generaliseras till större 

populationer, medan resultatet för de andra artiklarna med mindre patientmaterial är svårare 

att generalisera. 

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Livskvaliteten hos strokepatienter har i föreliggande studie beskrivits utifrån ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. Resultatet visade att livskvaliteten hos strokepatienterna kan 

påverkas negativt efter en stroke och kan även leda till att patienten förlorar en del av sin 

identitet. Den traumatiska upplevelse som stroke kan innebära, förändrar patienternas liv och 

tvingar dessa människor att anpassa sig till sin nya livssituation, en situation där smärta och 
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olika typer av funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter kan bli en del av 

vardagen. Dessa funktionsnedsättningar kan även leda till både psykiska problem såsom 

ångest och depression och till större social avskärmning och isolering. Vården behöver se 

människan som en helhet och ta hänsyn till både fysiska, psykiska och sociala aspekter för att 

kunna erbjuda strokepatienter en effektiv vård. Resultatet visar även att patienterna har 

individuella mål och behov och en individanpassad vård är nyckeln till en lyckad 

rehabilitering. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Faktorer som kan påverka den upplevda livskvaliteten hos strokedrabbade är t.ex. dagliga 

aktiviteter, hem och livsstandard. Att inte kunna utföra dagliga aktiviteter på samma sätt som 

förut kan innebära stora ändringar i strokedrabbades liv som t.ex. att de kan tvingas byta 

bostad, byta jobb eller sluta arbeta helt. Utöver dessa kan faktorer som känslomässiga 

relationer som kärlek och vänskap, att känna sig uppskattad, nöje, trygghet, att vara oberoende 

och att kunna ta egna beslut kopplas till upplevd livskvalitet. De fysiska begränsningarna kan 

leda till att man blir beroende av andra, söker sig bort från situationer där de inte känner sig 

trygga, isolerar sig mer och får försämrade sociala relationer. Även strokedrabbades 

samlevnad och sexlust kan försämras delvis som en effekt av de fysiska begränsningarna, men 

även pga. de psykiska påfrestningar som stroke kan medföra. Hälsa, stöd och ekonomi är 

andra faktorer som kan ha en direkt inverkan på upplevd livskvalitet. 

 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp vilket gör det svårt att ”mäta”. Det har utvecklats olika 

instrument som används för att beskriva livskvalitet, t.ex. SF-36 (Hagen, m.fl., 2003). Dessa 

instrument är inriktade på att mäta den inverkan som sjukdomen har haft på patientens 

fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. 

 

De flesta människor värdesätter, oavsett sjukdomshistoria, huvudsakligen samma faktorer 

såsom exempelvis hälsa, familj och vänner. Olika sjukdomar kan däremot påverka dessa 

faktorer på olika sätt och till olika grad och detta är något som vården behöver ta hänsyn till 

för att kunna erbjuda relevant stöd och hjälp. Studier beskriver att hälsa, social samhörighet 

och ekonomisk trygghet är en av de viktigaste faktorer för livskvalitet. Man har mätt faktorer 

som påverkar livskvalitet bland äldre patienter med olika sjukdomar som t.ex. stroke, 

depression och demens och kommit fram till att just nämnda faktorer är av yttersta vikt för 

den upplevda livskvaliteten (Murphy, m.fl., 2009). Detsamma gäller för en annan studie där 
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man tittat på faktorer som påverkar livskvalitet bland strokepatienter enbart. Också här var de 

nämnda tre faktorer bland de viktigaste faktorer som man kom fram till (Widar, m.fl., 2004).  

 

Båda dessa studier har fysisk och kognitiv förmåga eller hälsa, social samhörighet och 

relationer med andra samt ekonomisk trygghet som gemensam nämnare. Däremot skiljer de 

sig i att Murphys studie dessutom kommit fram till att vara sig själv är viktig, medan i Widars 

studie menar man att kunna få stöd är viktig för livskvaliteten. I Widars studie ingår betydligt 

fler yngre patienter under 65 år jämfört med i Murphys studie, 44 % jämfört med 8 %, vilket 

kan ha haft inverkan på resultatet då yngre personer kan värdesätta andra faktorer jämfört med 

äldre patienter. 

 

Vården har en tendens att fokusera på den fysiska rehabiliteringen (Ellis-Hill, m.fl., 2000), 

vilket i sig inte är konstigt då den fysiska begränsningen hos strokepatienterna är ofta mer 

synligt. Att se en person halvförlamad är mer gripbart och lättare att relatera till än om 

personen vore ledsen eller deprimerad. Dock måste man anpassa rehabiliteringen och ta 

hänsyn till vilket av de tre perspektiven som diskuterades i resultatavsnittet är viktigare för 

varje individ. För en fysisk aktiv person är den fysiska begränsningen mer slående än för 

någon som inte har varit lika aktiv. För den sistnämnda kan den psykiska aspekten vara mer 

viktig däremot. Vården måste kunna erbjuda båda den vård som de behöver. En studie visade 

att yngre strokepatienter ansåg att fysisk hälsa var betydlig viktigare jämfört med äldre 

patienter (Murphy, m.fl., 2009). Detta kan ha sin förklaring i att de yngre är oftast mer fysiskt 

aktiva än äldre, rör sig mer och använder sina kroppar oftare. Därför kan en 

funktionsnedsättning i samband med stroke vara extra hämmande för en ung person jämfört 

med en äldre. 

 

Att vården har en tendens att fokusera på den fysiska rehabiliteringen framgår även av andra 

studier som visar att sjuksköterskor är sämre än t.ex. anhöriga att bedöma huruvida en patient 

har drabbats av PSD eller inte. I studien där sjuksköterskor fick använda ett screening 

verktyg, Signs Of Depression Scale, för att bedöma PSD hos patienterna framkom det att 

sjuksköterskor observerade PSD endast i cirka 40 % av fallen. I de fall där strokepatienter 

blev omhändertagna av anhöriga, var motsvarande siffra betydligt högre (Lightbody, m.fl., 

2007). Den låga siffran för sjuksköterskor kan bero på att sjuksköterskor behöver spendera 

mer tid med patienterna och etablera en djupare relation med dessa för att kunna fånga upp 

depressiva signaler. Att en bra och djupare relation behövs mellan patient och sjuksköterska 
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är också något som förespråkas i annan litteratur som t.ex. Tseng, m.fl. (2007) och 

Kristoffersen (2005), men är också något som tas upp i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Smärta drabbar de allra flesta strokepatienter och den kan ge upphov till många fysiska 

begränsningar. Dessutom kan smärta vara svårt för vårdpersonalen att se och därmed hantera 

(Widar, m.fl. 2004). Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor lägger tid på och 

kommunicerar med patienterna för att bättre kunna förstå deras behov. Detta är något som 

beskrivs av Henderson (1982) som menar att vårdpersonal måste hjälpa patienten att uttrycka 

sina önskemål och känslor och därmed få en bättre förståelse för vilket stöd som patienten 

behöver. 

 

Ofta innebär dessa fysiska förändringar, även psykologiska och sociala sådana (Robinson, 

m.fl., 2009). En strokepatient som på grund av sitt fysiska handikapp blir beroende av andra 

människor får t.ex. förändrade sociala förhållanden och kan även drabbas psykiskt (Ellis-Hill 

m.fl., 2000). Samtidigt måste man ha det i åtanke att det inte är själva fysiska handikappet i 

sig som är den stora orsaken till beroendet av andra, utan det är snarare bristen på social 

struktur och processer för att underlätta oberoende som gör att patienterna blir beroende av 

andra (Murphy, m.fl., 2009). Dessa förändringar kan innebära en omvälvande händelse för 

strokedrabbade. En händelse som de dessutom inte hinner förbereda sig för (Ellis-Hill m.fl., 

2000). Att bli tvingad till att anpassa sig till ett liv med handikapp som ofta är resultatet av en 

stroke är inte lätt. 

 

En viktig del av vårdpersonalens uppgifter är att utbilda patienterna i att lära sig om sin nya 

livssituation och eventuellt nya begräsningar och att ta steg som är tillräckligt stora för att föra 

patienten framåt i sin rehabilitering. En del strokepatienter kan pga. dålig kunskap om stroke 

och rehabilitering sätta för höga mål för sig själva och utgå ifrån att de snabbt kan återgå till 

sina tidigare liv (Bendz, 2003, Ellis-Hill m.fl., 2000). Att lära patienten är en av de stora 

huvudpunkterna i Hendersons omvårdnadsteori och är viktigt här i det avseende att 

strokedrabbade som inser att rehabiliteringen inte går enligt deras orealistiska plan, kan 

drabbas psykisk av detta bakslag och utveckla depression. Dessutom kan orealistiska mål leda 

till att man inte har fokus på det som är relevant och viktigt för tillfället, vilket kan leda till att 

man försenar rehabiliteringsprocessen. 
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Hendersons omvårdnadsteori beskriver att patienten ska ses som en helhet och att människans 

psykiska och fysiska hälsa tillsammans med dennes känslomässiga balans har inverkan på hur 

hans/hennes personliga behov tillgodoses. Vården behöver därför ta hänsyn till människan 

som en enhet och erbjuda patienterna en vård där fysisk, psykisk och social perspektiv blir en 

naturlig del av vården. En annan grundsten i Hendersons omvårdnadsteori och något som är 

väldigt viktig utifrån ett patientperspektiv är individanpassad vård (Vincent, m.fl., 2007, Ellis-

Hill, m.fl., 2009). Den är viktig då ingen människa är den andra lik och därför kan inte samma 

vård vara optimal för alla människor. Vården har en tendens att fokusera för mycket på fysisk 

rehabilitering och ignorerar därmed ofta rehabilitering med avseende på psykologiska och 

sociala aspekter (Ellis-Hill, m.fl., 2000). Här måste vården ta mer hänsyn till hur varje individ 

upplever sin livskvalitet och vad som är viktigt för just den här patienten i fråga. T.ex. 

behöver vårdpersonalen skapa en relation till patienten och kunna förstå vad denne har 

förlorat efter stroke. Om strokepatienten t.ex. har varit en fysisk aktiv person innan stroke, så 

betyder fysisk funktionsnedsättningen mer för den personen mer än för någon som inte varit 

fysisk aktiv. På samma sätt är den sociala isoleringen som kan följa en stroke mer påfrestande 

för en socialt aktiv person än någon som haft färre sociala relationer. Ett annat steg i att 

individanpassa vården är att göra kontinuerliga uppföljningar av patienterna för att kunna 

revidera den vårdplan som man bestämt, eftersom studier visat att den upplevda livskvaliteten 

förändras med tiden (Murphy, m.fl., 2009). Något som t.ex. varit viktigt för ett halvår sedan 

behöver inte nödvändigtvis vara viktig nu. En effektiv vårdplan behöver därmed revideras och 

hållas aktuell på en individuell nivå. Det är också viktigt att vården fortsätter även efter att 

patienten blivit utskriven från vårdavdelningen. Innan man blir utskriven kan man få en vård 

som fokuserar på fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv, men det behöver nödvändigtvis inte 

vara fallet efter att strokepatienter blivit utskrivna. Där får oftast en anhörig som inte har 

någon vårdutbildning ta hand om strokedrabbade. Det är därför viktigt att man informerar 

patienterna och ger dem support även efter utskrivningen för att utskrivningen ska bli lyckad 

och därmed öka den upplevda livskvaliteten hos strokedrabbade (Ellis-Hill, m.fl., 2009). 

 

Någonting annat som också talar för behovet på individanpassad vård är att patientens egen 

inställning och förmåga att se framåt har en viktig roll i patientens upplevda livskvalitet och 

även dennes rehabilitering (Murphy, m.fl., 2009). Därför kan man inte behandla alla patienter 

på samma sätt. Beteendeterapi är en annan viktig del av en individanpassad vård för att få 

patienten att bearbeta de plötsliga förändringarna i dennes liv och att lära patienten om att 

acceptera sin situation och hitta ett sätt att se framåt. 
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4.3. Metoddiskussion 

För denna litteraturstudie har sökningar med valda sökord gjorts i flera databaser; Cinahl, 

Pubmed och Academic Search Elite. Dessutom har två artiklar hittats med hjälp av manuell 

sökning. Utifrån de valda inklusions- och exklusionskriterier, se kapitel 2.5, valdes sedan 

artiklar ut som slutligen användes i studien. Svagheterna med vald metod är att dels kan 

relevanta artiklar ha missats vid sökningsfasen då de inte motsvarat sökorden, och dels kan 

författarna ha missat relevanta artiklar vid första urvalet pga. att t.ex. rubriken eller syftet inte 

varit tydliga. 

 

De artiklar som slutligen valdes ut kvalitetsgranskades med hjälp av kriterier beskrivna av 

Forsberg och Wengström (2008), varvid vi presenterade resultatet i tabellform för bättre 

översikt. Samtliga artiklar lästes flera gånger och innehållet diskuterades för att reda ut 

eventuella frågetecken, dock utan att lägga in egna värderingar. Trots detta kan det ha skett 

feltolkningar eller missuppfattningar av resultaten av artiklarna då de artiklar som valdes ut 

var skrivna på engelska och författarna har inte engelska som modersmål. De artiklar som 

användes i resultatet var från både Asien, Europa, USA och Kanada. Merparten av studierna 

hade dock gjorts i Europa, vilket kan ha påverkat resultat eftersom det kan finnas kulturella 

skillnader mellan de olika kontinenterna och vården bedrivs inte på samma sätt överallt. En 

jämnare fördelning av studier bland olika länder skulle ha höjt studiens trovärdighet och 

validitet. Studierna som inkluderats i resultatet har överlag haft hög kvalitet. En artikel valdes 

ut trots att den hade måttlig kvalitet, se kapitel 3.4. Artikeln hade lägre kvalitet dels pga. att 

bortfall inte hade beskrivits och dels för att det inte gick att se huruvida den hade blivit 

granskad av någon etiskgranskningskommitté. Studien togs ändå med eftersom författarna 

bedömde att resultatet i den studien ansågs svara mot studiens syfte och frågeställning, då 

resultatet redogjorde för vilken påverkan långvarig smärta har på strokepatienter, hur den 

begränsar strokepatienternas liv samt vilken effekt den har på deras livskvalitet. Författarna är 

dock medvetna om att det kan ha påverkat sanningsvärdet i denna litteraturstudie då man dels inte 

vet om vilka som eventuellt blivit uteslutna från studien och i så fall varför och dels vet man inte 

under vilka omständigheter som intervju av patienter skett. Dessa kan ha påverkat studiens 

trovärdighet. 

 

Samtliga valda studier har på ett eller annat sätt haft syftet att beskriva livskvalitet utifrån ett 

fysiskt, psykiskt och/eller socialt perspektiv bland strokepatienter. Undersökningsgruppen ska 
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enligt Forsberg och Wengström (2008) vara ändamålsenlig och därför anser författarna att 

studiernas undersökningsgrupper och urval är representativa. I fyra av de kvalitativa studierna 

som använts i denna litteraturstudie, har man haft mellan 14 och 19 deltagare, vilket kan anses 

vara för få för att kunna generalisera resultatet av artiklarna till en större population. 

Dessutom är de flesta artiklar som använts av kvalitativ ansats, vilket enligt Forsberg & 

Wengström (2008), inte vanligtvis används för att utifrån det insamlade materialet 

generalisera resultatet.  

 

4.4. Allmän diskussion 

Genom att systematiskt söka vetenskapligt material i detta ämne, har författarna fått ökad 

kunskap och förståelse om hur strokepatienter upplever sin livskvalitet och detta har gett dem 

en insyn i vad dessa patienter och deras närstående kan ha för behov från sjuksköterskor. 

Artiklar som genomgåtts i den här studien beskriver att stroke kan ha en negativ inverkan på 

patientens upplevda livskvalitet från både det fysiska, psykiska och sociala perspektivet. 

 

Begreppet livskvalitet kan vara svårt att definiera. Det är ett individuellt begrepp som består 

av många olika faktorer och är någonting som kan förändras med tiden och med en persons 

upplevda erfarenheter och livssituation. Författarna har i denna studie valt att använda sig av 

Hendersons omvårdnadsteori eftersom författarna anser att den fenomenologiska synen på 

patienten som beskrivs i Hendersons teori är central för sjuksköterskeprofessionen. 

 

De som drabbas av stroke kan påverkas på så många olika plan, dvs. fysiskt, psykiskt och 

socialt. Dock kan de rehabiliteras bra och känna hälsa med hjälp av träning och rehabilitering 

men också pga. att människor har en tendens att anpassa sig till sin nya situation, göra 

omprioriteringar och omvärdera det som känns viktigt för dem just nu. Denna process tar 

dock mycket energi från både patienterna själva, men också deras anhöriga. En viktig faktor 

mot bättre upplevd livskvalitet är att ha en bra relation till andra och att känna att man har 

stöd från dem. Författarna till denna studie tycker att sjusköterskans roll i sådana fall är 

enormt viktigt. Att kunna ge både patienter och deras anhöriga det stöd, utbildning och 

information som de behöver och att skapa en bra relation till patienten och dennes anhöriga är 

en central del av rehabiliteringen. 

 

De tre perspektiven som har diskuterats i denna litteraturstudie, nämligen fysiska, psykiska 

och sociala, påverkar olika människor på olika sätt. Författarna till denna studie tycker att ett 
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av sjuksköterskans ansvar i möte med strokepatienter är att ha förståelse för patienternas 

sociala tillstånd och att de behöver hjälp och stöd även på den psykosociala planen. Ett viktigt 

steg i en mer effektiv vård och rehabilitering av strokepatienter är att ha individanpassade 

vårdplaner. De faktorer som påverkar människors upplevda livskvalitet är många. Förutom 

fysisk och psykisk hälsa, relationer till andra och andra faktorer som de flesta människor 

värdesätter, har bl.a. ens kultur, värderingar och livshistoria inverkan på dennes uppfattning 

och definition av livskvalitet. Författarna anser därför att det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskor kan avsätta tillräckligt med tid för varje patient för att därigenom bättre förstå 

den unika situation som varje patient befinner sig i och upprätta en vårdplan som är optimal 

för just denna patient. Något annat som författarna kommit fram till är att man behöver 

kontinuerliga uppföljningar om patienternas rehabiliteringar och huruvida man måste göra 

ändringar i vårdplanen pga. de förändringar som sker hos patienterna med tiden och deras 

uppfattningar om vad som är viktigt för dem just nu.  

 

4.5. Klinisk betydelse 

Författarna önskar med denna studie kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för faktorer som 

påverkar livskvaliteten för strokepatienter och därmed kunna hjälpa sjuksköterskan i hennes roll 

att stötta och hjälpa patienter att rehabiliteras på ett så effektivt sätt som möjligt och få tillbaka så 

mycket som möjligt av sina vardagliga liv och därmed minska på deras beroende av andra. 

 

4.6. Förslag till vidare forskning 

Författarna har fått uppfattningen att det finns mycket forskat kring stroke redan. Denna 

uppfattning baseras på att de studier som genomgåtts tar i huvudsak upp samma tre perspektiv, 

nämligen fysiskt, psykiskt och socialt. Det område där författarna anser att ytterligare forskning 

kan motiveras för är hur män och kvinnor upplever sin livskvalitet efter en stroke. Det är 

viktigt i det avseendet att människans kön har stor del i dennes identitet och är knuten till 

hans/hennes upplevelser av sig själv men också till kulturella uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Ett annat område är forskning kring yngre personer som drabbats av 

stroke och hur dessa personer upplever sin livskvalitet. Författarna har saknat studier som 

fokuserat på unga människor då livskvalitet uppfattas olika av olika personer och är också 

något som förändras med tiden. Vilken fas man är i livet kan ha inverkan på vilka faktorer 

som man tycker är avgörande för ens egen upplevda livskvalitet. 
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Bilaga 1 Mall för kvalitetsbedömning av artiklar 

Kvalitetsbedömningen har gjorts enligt kriterier beskrivna av Forsberg och Wengström (2008) 

där varje artikel bedömts enligt parametrarna nedan: 

1. Bra metodbeskrivning 

2. Urvalsgruppen bra beskriven 

3. Bortfall diskuterat 

4. Forskningsetiska överväganden finns med 

5. Resultat svarar på syfte och frågeställningar 

6.  Författarna diskuterar styrkor och svagheter 
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Bilaga 2: Sammanställning av de i studien inkluderade artiklarna 

 

Författare/År Titel Syfte Resultat 

Banks, P. & Pearson, C. 

2004 

Parallel lives: younger 

stroke survivors and their 

partners coping with 

crisis 

Att utreda hur en 

traumatisk händelse som 

stroke påverkar de 

drabbade, deras partner 

och relation. 

Förändrade roller, 

ytterligare ansvar, 

förändrade relationer och 

kommunikationsproblem 

är sådant som många som 

drabbas av stroke 

upplever. Dock är det få 

som erbjuds någon form 

av rådgivning eller 

psykologiskt stöd. 

Bendz, M.  

2003 

The first year of 

rehabilitation after a 

stroke- from two 

perspectives 

Att belysa olika sätt på 

vilka människor som 

drabbats av en stroke och 

deras vårdpersonal ser på 

innebörden av att ha en 

stroke. 

Sjukvårdpersonalens mål 

med rehabilitering är att 

strokepatienter ska få 

tillbaka sin förlorade 

fysiska förmåga, medan 

patienternas egna mål är 

att gå tillbaka till sitt 

gamla sociala liv eller 

anpassa sig till en annan 

livsstil. 

Chiung-Yu Huang, Mei-

Chi Hsu, Shin-Pin Hsu, 

Pei-Ching Cheng, Shu-

Fen Lin and Chia-Hui 

Chuang.  

2010 

Mediating roles of social 

support on poststroke 

depression and quality of 

life in patients with 

ischemic stroke 

Att undersöka sambanden 

mellan socialt stöd, 

poststroke depression och 

livskvalitet hos patienter 

med första gången 

ischemisk stroke 

Att öka förståelsen bland 

sjuksköterskor och 

forskare för den roll som 

socialt stöd spelar mellan 

funktionsförmåga och 

poststroke depression / 

livskvalitet. 

 

Ellis-Hill, C.S., Payne, S 

& Ward, C.  

2000 

Self-body split: issues of 

identity in physical 

recovery following a 

stroke 

Att undersöka den 

upplevda liv- och 

identitetsförändringar hos 

strokepatienter. 

 

Samtliga deltagare 

beskrev en fundamental 

förändring i deras liv och 

identitet. 

Ellis-Hill, C., Robinson, 

J., Wiles, R., Mc 

Pherson,.K., Hyndman. D 

& Ashburn. A. 

 2009 

Going home to get on 

with life: Patients and 

carers experiences of 

being discharged from 

hospital following a 

stroke. 

Att utveckla förståelsen 

för vad som utgör en 

"bra"  och "dålig" 

erfarenhet vid övergång 

från sjukhus till hemmet 

efter en stroke. 

Utskrivningar från 

sjukhus kan förbättras 

genom att 

sjukvårdspersonalen 

förstår patienternas 

enskilda behov på 

återhämtning 

 Medin, J., Larson, J., von 

Arbin, M., Wredling, R. 

& Tham, K.  

2010 

Striving for control in 

eating situations after 

stroke 

Att utforska erfarenheter 

av ätsvårighet bland 

strokepatienter tre 

månader efter stroke. 

Resultatet visar på 

strokepatienternas strävar 

efter ha kontroll att "äta 

på ett säkert sätt" och "äta 

rätt". Förutom det 

behöver de också  

analysera konsekvenserna 

av deras ätsvårigheter, att 

vara försiktiga när de 

äter, och / eller undvika 

olika aktiviteter. 
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Författare/År Titel Syfte Resultat 

Mitchell PH, Teri L, 

Veith R, Buzaitis A, 

Tirschwell D, Becker K, 

Fruin M, Kohen R, Cain 

KC. 

 2008 

Living well with stroke: 

design and methods for a 

randomized controlled 

trial of a psychosocial 

behavioral intervention 

for post stroke depression 

Att utvärdera kort- och 

långsiktiga effekter av ett 

psykosocial / 

beteendevetenskaplig 

ingripande som tillägg till 

antidepressiv läkemedel 

för att minska PSD och 

öka funktionell förmåga. 

 

Resultaten från denna 

studie ger information om 

långsiktiga effekten av ett 

psykosocial/ 

beteendevetenskaplig 

ingripande för att minska 

bl.a. PSD. 

Murphy, K., Cooney, A., 

Shea, O. E., Casey, D. 

2009 

Determinants of quality 

of life for older people 

living with a disability in 

the community 

Att identifiera 

bestämningsfaktorer för 

livskvaliteten för äldre 

människor med 

funktionshinder. 

Bra support från 

sjuksköterskor, fokus på 

individens förmågor, 

tillgång till information 

och andra kan göra en 

skillnad för 

livskvaliteten. 

Sloma, Backlund, 

Strender & Skånér.  

2010 

Knowledge of stroke risk 

factors among primary 

care patients with 

previous stroke or TIA 

Att studera patienter  som 

redan har drabbats av 

stroke eller TIA om deras 

kunskaper om 

riskfaktorer för 

ytterligare ett fall av 

stroke/TIA. 

Kunskapen om 

riskfaktorer till stroke är 

väldigt blandad bland 

strokepatienter. 

Tseng, C. N., Chen, C. C. 

H., Wu, S. C. & Lin, L. 

C.  

2007  

Effects of a range-of-

motion exercise 

programme 

Att förbättra flexibilitet, 

aktivitetsfunktion, 

upplevelse av smärta och 

depressiva symtom bland 

strokepatienter. 

En träningsprogram kan 

ge positiva effekter för att 

förbättra fysisk och 

psykisk funktion av 

sängliggande äldre 

personer med stroke. 

Thompson, H.S & Ryan, 

A.  

2009 

The impact of stroke 

consequences on spousal 

relationships from the 

perspective of the person 

with stroke 

Att beskriva ett subjektivt 

inblick i hur stroke-

rehabiliteringen påvekrar 

par-relationer. 

Strokepatienter upplever 

djupa, komplexa och 

mångfasetterade problem 

i sina par-relationer, vilka 

är besvärande för både 

dem och deras makar och 

som har en betydande 

inverkan på deras 

livskvalitet. 

Widar, M., Ek, A-C & 

Ahlström, G.  

2004 

Health-related quality of 

life in persons with long-

term pain after a stroke 

Att beskriva livskvalitet 

hos strokepatienter med 

långvarig smärta och att 

jämföra detta med olika 

typer av smärttillstånd, 

ålder, kön och hushållets 

status. 

Långvarig smärta kan 

försämra livskvaliteten 

hos strokepatienter. 

Widar, M., Ek, A-C & 

Ahlström, G.  

2007 

Caring and uncaring 

experiences as narrated 

by persons with long-

term pain after a stroke 

Att beskriva hur personer 

med långvarig smärta 

efter en stroke upplever 

sin vård. 

Resultatet betonar vikten 

av vårdpersonalens 

kunskap om smärta och 

smärtlindring. 

Vincent, C., Deaudelin, 

I., Robichaud, L., 

Rousseau, J., Viscogliosi, 

C., Talbot, L., Desrosiers, 

J. 

2007 

Rehabilitation needs for 

older adults with stroke 

living at home: 

perceptions of four 

population 

Att undersöka uppfyllda 

och ouppfyllda 

rehabiliteringsbehov av 

vuxna, 65 år eller äldre, 

som drabbats av stroke. 

 

Bättre kunskap om 

uppfyllda och ouppfyllda 

rehabiliteringsbehov som 

uttryckts av olika typer 

av människor bör leda till 

ökat intresse för 

utbildning av vårdgivare. 

 


