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Sammanfattning 
Syfte: Att utifrån litteratur beskriva hur patienter som drabbats av Poststroke Depression 

(PSD) upplever sin livskvalitet.  

Design: Beskrivande litteraturstudie. 

Metod: Litteratur söktes i databaserna PubMed och CINAHL, som publicerats mellan 2002-

2012. Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar.   

Resultat: Livskvalitet kan ses ur två dimensioner, psykiskt och fysiskt. Då livet förändras 

inom dessa dimensioner efter en stroke, kan detta påverka hur individen upplever sin 

livskvalitet. Patienter som drabbas av PSD kan uppleva en sämre livskvalitet, då de kan 

uppleva minskad fysisk aktivitet, liksom nedsatt funktionsförmåga och minskad 

självständighet i utförandet av aktiviteter i dagliga livet (ADL). Minskningen av 

aktivitetsnivån kan innebära att individen mer sällan deltar i sociala aktiviteter och/eller 

fritidsaktiviteter, vilket kan resultera i en form av isolering. Kommunikationsnedsättningar är 

en annan aspekt som kan leda till att individen undviker deltagande i aktiviteter då denne kan 

uppleva begränsningar i vardaglig kommunikation. Upplevelsen att ha reducerat socialt liv 

visar på starka samband med upplevelsen av sämre livskvalitet. Socialt stöd från exempelvis 

vårdpersonal, har däremot visat sig bidra till förhöjd upplevelse av livskvalitet.  

Slutsats: PSD leder ofta till att individer upplever sämre livskvalitet, inom både den psykiska 

och fysiska dimensionen. Det är viktigt att sjuksköterskan exempelvis, informerar patienten 

om rehabiliteringens betydelse samt ger individspecifik omvårdnad utifrån dennes intressen.  

 

Nyckelord: Stroke, Depression, Poststroke depression, Livskvalitet, Patientperspektivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Aim: The aim was to, through literature describe how patients, who are suffering from 

Poststroke Depression (PSD) experience their quality of life (QOL). 

Design: A descriptive literature study.  

Method: Literature published during the period 2002-2012 were searched in the databases 

PubMed and CINAHL. The litetature study is based on 13 scientific articles.   

Results: QOL can be approached in two dimensions, mentally and physically. When life 

changes within these dimensions after stroke, this can affect how individuals experience their 

QOL. Patients who developes PSD can experience a poorer QOL, since these patients could 

experience reduced physical activity, as well as reduced mobility and decreased independence 

in performing activities of daily living (ADL). This decrease in activity level may lead to, that 

the individuals are less likely to participate in social activities and/or sparetime activities, 

which can result in a form of isolation. Communication reductions are another aspect that can 

lead to that these individuals avoid participating in activities, since they may experience 

limitations in daily communication. The experience of having reduced social life shows a 

strong connection to the experience of poorer QOL. Social support from health professionals, 

for example, has been shown to contribute to an increased experience of QOL. 

Conclusion: Patients suffering from  PSD often experience poorer QOL, in both the mental 

and the physical dimension. A matter of great importance is that nursing is performed after 

the patient’s personal needs and interests and that patientes are given proper information 

about the inpact of rehabilitation and its effects on the recovery phase. 

 

Keywords: Stroke, Depression, Poststroke depression, Quality of life, patient perspective. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Stroke 

Trettiotusen individer drabbas av stroke i Sverige varje år. Stroke, även kallat slaganfall, är ett 

samlingsnamn där hjärninfarkt och hjärnblödning innefattas. Exempel på akuta symtom vid 

stroke är facialispares, hemipares, känselbortfall, balansbesvär, men mera diffusa symtom 

som yrsel, dubbelseende och illamående kan även förekomma. Rökning, höga blodfetter och 

högt blodtryck är några av de vanligaste riskfaktorerna till att insjukna i stroke (Eriksson & 

Eriksson 2008). Folkhälsorapporten från 2009 redovisar att fler kvinnor än män drabbas av 

stroke och insjuknandet i stroke har stigit till högre åldrar från mitten av nittiotalet till mitten 

av tjugohundratalet. Då den svenska befolkningen röker mindre, har lägre blodfettsnivåer 

samt lägre blodtryck har risken att drabbas av stroke i Sverige minskat (Socialstyrelsen 2009). 

Trots att vårdkvaliteten förbättrats under de senaste åren och sjukdomsrisken minskat betyder 

inte detta att antalet personer som drabbas av stroke minskar. Den svenska befolkningen lever 

längre vilket leder till att andelen äldre blir större. Ålder i sin tur ökar risken att insjukna i 

stroke, vilket gör att andelen som insjuknar i stroke kan komma att öka (Socialstyrelsen 2009).  

 

Patienter som drabbas av stroke kan få kvarvarande symtom. Ett av de kvarvarande symtomen 

är afasi, som uppkommer då språkcentrat i hjärnan skadas, vilket kan leda till exempelvis 

minskad språkförståelse och svårigheter i att göra sig förstådd. Det kan i sin tur leda till att 

individer med afasi upplever rubbningar i kommunikationen med andra människor. 

Kommunikationssvårigheterna kan innebära att individen upplever minskad självkänsla samt 

att umgänget med andra människor kan upplevas som mycket plågsamt (Almås et al. 2011).  

 

Rehabilitering är av stor vikt för individer som drabbats av stroke. Det är vanligt 

förekommande att någon form av rehabilitering påbörjas redan dagen efter individen 

insjuknat. I ett så tidigt skede är inte individen som drabbats av stroke aktiv, det kan istället 

vara personal som hjälper individen att exempelvis röra på extremiteter. Det är viktigt att 

informera den som drabbats av stroke att det finns möjlighet att återfår den kroppsliga 

förmågan genom rehabilitering. Inom detta område spelar sjuksköterskan en stor roll. Att 

förlora den verbala kommunikationsförmågan ses ofta som en svårare förlust jämfört med att 

bli förlamad. Förlusterna som kan förekomma efter att ha drabbats av stroke kan leda till att 

individen drabbas av ångest, blir aggressiv eller likgiltig. Den som drabbas av stroke kan även 
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drabbas av personlighetsförändringar såsom initiativlöshet, bagatellisering samt depression. 

Depression kan orsakas av hjärnskadan som kan följa efter en stroke men kan även vara en 

del i den sorgereaktion som individer med stroke ofta genomgår (Almås et al. 2011). En 

stroke innebär inte bara en livsomställning för patienten som drabbats, utan även familj och 

anhöriga påverkas i en sådan situation (Isser-Meily et al. 2009 & Nir et al. 2009). 

 

1.2 Poststroke Depression 

Studier visar att mellan 30 % till dryga 40 % av de patienter som drabbas av stroke utvecklar 

depressiva symtom och detta kallas för Poststroke Depression (PSD) (Nanetti et al. 2005, Jia 

et al. 2010, Townend et al. 2010, Yang et al. 2011).  Vid diagnostisering av PSD används 

samma kriterier som brukas för att diagnostisera egentlig depression (Berg et al. 2009). 

Egentlig depression innebär nedstämdhet och/eller minskat intresse eller minskad glädje. 

Andra vanliga symtom är viktnedgång eller -uppgång, sömnstörning, agitation eller hämning, 

svaghetskänsla, skuldkänslor, tanke- och koncentrationssvårigheter samt suicidtankar. För att 

diagnostisera egentlig depression måste patienten lida av minst fyra av ovanstående symtom 

samt att dessa pågått under minst ett par veckor utan någon förbättring (Allgulander 2008).  

 

Hadidi et al. (2009) beskriver i sin litteraturstudie sambandet mellan PSD och olika faktorer, 

såsom ålder, kön, kognitiv funktionsnedsättning, lokalisation av skadan och graden av stroke. 

Resultatet visade att ålder i relation till PSD är komplicerad och beroende av flera faktorer. 

Flera studier visade att ålder inte har någon inverkan på depression, men i de studier som 

påvisade ett samband mellan ålder och depression framgick att bakomliggande faktorer som 

kön och socioekonomiska aspekter kan ha inverkan på detta samband. Vidare beskriver 

Hadidi et al. (2009) att vad gäller kön är depression mer förekommande hos kvinnor än hos 

män. Den kognitiva funktionsnedsättningen visade på ett starkt samband till 

depressionsgraden, men faktorer som tid efter en stroke och lokalisation av skadan visade sig 

vara faktorer som inverkade på detta samband. Något samband mellan skadelokalisation och 

depression kunde inte påvisas, däremot ses det i vissa fall att skadelokalisation i relation till 

tiden efter stroke kan ha ett samband med depressionsgraden (Hadidi et al. 2009). Relationen 

mellan graden av stroke och depression visar i studier på en stark korrelation och antyder att 

depression hos patienter med måttlig till allvarlig stroke varade under en längre tidsperiod, än 

hos patienter med mild stroke (Hadidi et al. 2009). Bour et. al (2010) fann att depressiva 

symtom samt kognitiv funktionsnedsättning ofta förekommer och samexisterar hos 
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strokepatienter. Dessa patienter har en större risk för sämre återhämtning efter stroke, 

utveckling av kronisk depression och försämring av kognitiva förmågor. Flertalet av 

ovannämnda faktorer som exempelvis ålder, skadelokalisation och kognitiva 

funktionsnedsättningar har i studier undersökts ifall det kan ses som prediktorer till att den 

strokedrabbade kommer att utveckla PSD (Sturm et al. 2004 & Lee et al. 2008). 

 

1.3 Livskvalitet 

WHO, World Health Organization (1997) beskriver livskvalitet som: individens uppfattning 

om var i livet denne befinner sig, i kontext till kulturer och värderingar, samt i relation till 

individens mål, förväntningar, normer och intressen. Begreppet har en bred omfattning och 

påverkas på ett komplext sätt av individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av 

självständighet, sociala relationer, personliga åsikter och den rådande miljön omkring 

individen. Nordenfelt (2004, s. 110) beskriver livskvalitet på följande sätt:  

 

”[…] livskvalitet är och skall vara ett individcentrerat begrepp. Det skall dessutom 

huvudsakligen handla om en människas inre liv. Naess hävdar att livskvalitet i 

grunden är ett psykologiskt begrepp, närmast ekvivalent med välbefinnande. Det 

som skall mätas är i grunden en persons subjektiva tillstånd och inte hans eller 

hennes objektiva omgivning.”.   

 

 Livskvalitet kan ses ur flera dimensioner, exempelvis utifrån instrumentet SF-36 som 

används för att skatta upplevelsen av livskvalitet. I instrumentet ingår två dimensioner; den 

psykiska hälsodimensionen och den fysiska hälsodimensionen. I dimensionerna ingår åtta 

olika domäner, fyra är relaterade till den psykiska hälsodimensionen och fyra är förknippade 

till den fysiska hälsodimensionen. I den psykiska dimensionen inkluderas psykiskt 

välbefinnande, social funktion, vitalitet samt emotionell rollfunktion och i den fysiska 

dimensionen ingår fysisk funktion, rollfunktion, smärta och generell hälsa. Tester har utförts 

på den svenska versionen av SF-36 och resultatet visade på en god validitet (Sullivan & 

Karlsson 2008).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan spelar en stor roll när det kommer till rehabiliteringen för patienten som 

drabbats av stroke och det är även hon eller han som kan förebygga komplikationer, såsom 
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djup ventrombos, trycksår, lunginflammation och urinvägsinfektion med mera. Dessa 

komplikationer kan påverka rehabiliteringens resultat. Rehabiliteringen sker dock på bästa vis 

genom att många olika yrkesgrupper samarbetar. Det finns fyra grundläggande funktioner 

som sjuksköterskan har i omvårdnaden av patienter med stroke. De fyra funktionerna är: den 

förklarande, den stödjande, den integrerande och den bevarande sjuksköterskan. Den 

förklarande sjuksköterskan skall stötta patienten och dess närstående i den nya livssituationen 

samt hjälpa dem att lyfta sig ur det kaos som kan infinna sig efter att individen drabbats av 

stroke. Den stödjande sjuksköterskan skall skapa tillit och trygghet samt stötta patienten till 

att behålla hoppet och förebygga depression. Med sjuksköterskans integrerande funktion 

menas att sjuksköterskan skall hjälpa patienten att förstå behandlingsprinciperna samt förstå 

meningen med behandlingen. Sjuksköterskans bevarande funktion kan exempelvis ske genom 

att patientens grundläggande behov tillgodoses (Almås et al. 2011). I Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor tas även detta upp. Sjuksköterskan skall: ”tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga” (Socialstyrelsen 2005, s.11). Diagnostisering och behandling av PSD 

förekommer i större utsträckning på specialiserade strokeenheter än inom annan klinisk 

omvårdnad. För att i ett tidigt stadium upptäckta PSD rekommenderas att samtliga som 

drabbats av stroke bör genomgå en screening för PSD (Herrmann et al. 2011). De Man-van 

Ginkel et al. (2010) påtalar i sin studie att sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller 

att screena patienter, men att de saknar kunskap, skicklighet, träning och användning av 

berörda instrument. Sjuksköterskor i studien ansåg att PSD är ett viktigt problem som behöver 

mer uppmärksamhet inom den dagliga omvårdnaden, men att tidsbrist och bristande kunskap 

hindrar dem från att ge berörda patienter tillfredsställande omvårdnad (de Man-van Ginkel et 

al. 2010).   

 

1.5 Omvårdnadsteori 

Patricia Benner och Judith Wrubel är två amerikanska sjuksköterskor som 1989 gav ut 

boken ”The primacy of caring”. I boken kritiserar sjuksköterskorna rådande 

omvårdnadsteorier då de anser att teorierna inte var tillräckligt influerade av det praktiska 

omvårdnadsarbetet. Benner gav 1984 ut boken ”From novice to expert” där hon anser att 

utvecklingen av omvårdnadsteorierna skall utgå ifrån det praktiska omvårdnadsarbetet 

(Kristoffersen et al. 2009). Benner och Wrubel (1989) anser att välbefinnande är en mer 

passande term än hälsa.”Well-being is defined as congruence between one’s possiblities and 
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one’s actual practice and lived meanings and is based on caring and feeling cared for.” 

(Benner och Wrubel 1989, s. 160). De anser vidare att patienten kan uppleva välbefinnande 

trots närvaro av sjukdom. Människosynen har Benner och Wrubel tagit efter Heideggers 

fenomenologiska beskrivning, då de ser människan som en självtolkande varelse. Detta syftar 

till att människan inte kommer till världen fördefinierad, utan blir definierad genom att leva. 

Vidare anser Benner och Wrubel att människan är förkroppsligad och detta definierar de som 

möjligheten kroppen har att respondera på meningsfulla situationer. De anser även att det är 

en skillnad mellan ”disease” och ”illness”.  Disease är själva sjukdomstillståndet och den 

medicinska diagnosen, medan illness syftar till patientens upplevelse av sjukdomen (Benner 

och Wrubel 1989).   

 

Benner och Wrubel (1989) anser att ett omvårdnadsbehov uppstår då någon form av 

förändring sker i en människas livssituation som gör att personen inte fungerar fullt ut i den 

nya situationen. Den kroppliga kunskapen och bakgrundsförståelsen räcker då inte till, utan 

personen måste stanna upp och reflektera över vad den nya situationen kräver. Detta 

benämner Benner och Wrubel som stress. Då en person lider av sjukdom eller ohälsa kan 

personer uppleva stressen av olika grader, vilket beror på i vilken utbredning personens 

intresse hotas. Omvårdnadens mål och syfte blir att stötta patienten i samband med förlust, 

lidande och sjukdom. Det är viktigt att omvårdnaden planeras utifrån den enskildes intressen 

och att patienten får hjälp att hantera situationen, så att det som är speciellt värdefullt för 

honom eller henne blir tillgodosett (Benner & Wrubel, 1989). 

 

1.6 Problemformulering 

För att sjuksköterskan skall kunna ge en god omvårdnad och ha bättre möjlighet att stötta 

patienter med stroke bör han/hon ha en insikt i hur patienter upplever att drabbas av PSD (de 

Man-van Ginkel et al. 2010). Många studier belyser förekomsten av PSD bland patienter med 

stroke (Nanetti et al. 2005, Jia et al. 2010, Townend et al. 2010, Yang et al. 2011) och flera 

studier diskuterar över vilka möjliga prediktorer som finns till PSD (Sturm et al. 2004, Lee et 

al. 2008). Flertalet studier behandlar också hur familjen/närstående påverkas då en person i 

omgivningen drabbas av stroke (Isser-Meily et al. 2009, Nir et al. 2009). Författarna har dock 

haft stora problem att finna någon form av forskning där patienterna själva beskrivit 

upplevelsen av att drabbas av PSD samt hur det inverkar på deras livskvalitet. Av denna orsak 
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har författarnas som ambition att beskriva hur strokepatienter upplever sin livskvalitet då de 

drabbas av PSD.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån litteratur beskriva hur patienter som drabbats av 

Poststroke Depression (PSD) upplever sin livskvalitet och att i studien granska de ingående 

artiklarnas kvalitet, avseende urvalsmetod.  

 

1.8 Frågeställningar 

- Hur upplever patienter som drabbats av Poststroke Depression sin livskvalitet?  

- Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna avseende urvalsmetod?   
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2. Metod 
 
2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

PubMed och CINAHL är de databaser som använts vid sökning av litteratur. Sökningarna 

gjordes mellan vecka 4 till vecka 6, 2012. Sökorden som användes 

var: ”Stroke”, ”Depression”, ”Poststroke Depression”, ”Quality of Life” och ”Caregivers”. 

Vid sökning i PubMed användes så kallade Mesh-termer vilket är kategoriserade ämnesord 

som underlättar sökningar i databasen. Sökorden kombinerades även med booleska 

operatorerna ”AND” och ”NOT” (Forsberg och Wengström 2008). Begränsningar har i 

PubMed gjorts utifrån artiklar som publicerats de senaste tio åren samt att de är engelsk- eller 

svenskspråkiga. I CINAHL har “Headings” använts vid sökningarna samt följande 

begränsningar: ”Linked full text”, ”Abstract available”, Published Date from year 2002”, 

English language” och “Peer Reviewed”. Efter att abstrakten på dessa sökningar lästs igenom 

fick en ny bredare sökning genomföras, med anledning av att få artiklars resultat svarade på 

författarnas syfte och frågeställning. Samma begränsningar användes som ovan, men med 

följande sökord: ”stroke”, ”depression” och ”quality of life”. I PubMed användes även ”NOT 

caregivers”. Den utökade sökningen gav ett större underlag av artiklar där resultatet svarade 

till författarnas syfte och frågeställning. Manuella sökningar i referenslistor har även gjorts av 

författarna. En sammanställning av sökningarna i databaserna redovisas i Tabell 1 nedan.  

 

2.3 Urvalskriterier 

Efter att sökningar i databaser gjordes, lästes artiklarnas titlar igenom. Då titeln var av intresse 

lästes abstrakten för dessa artiklar och då abstrakten var relevanta till författarnas syfte och 

frågeställning sågs artikelns resultat över. Då artikeln innehöll intressant data granskades den 

mer ingående och lästes igenom i sin helhet. Artiklar som inte svarade till författarnas syfte 

och frågeställning och de artiklar där antalet deprimerade patienter med stroke var under 10%, 

samt litteraturstudier exkluderades av författarna.   
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Tabell 1 Sammanställning av sökningarna i databaserna.  

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor (exkl. 
dubletter) 

PubMed Poststroke Depression 
(Mesh-SH) AND quality of 
life (Mesh-SH) NOT 
caregivers (Mesh-SH) 

44 2 

PubMed Stroke (Mesh-SH) AND 
depression (Mesh-SH) 
AND quality of life (Mesh-
SH) NOT caregivers 
(Mesh-SH) 

331 4 

Cinahl Poststroke Depression 
AND quality of life  NOT 
caregivers  

16 1 

Cinahl Stroke AND depression 
AND quality of life 

91 4 

Manuell sökning i valda 
källors referenslistor 

Relevans för syfte och 
frågeställning 

 2 

Totalt  482 13 

 

2.4 Dataanalys 

 De valda artiklarna delades upp mellan författarna och därefter lästs de noga igenom. De 

resultat som författaren i sina tilldelade artiklar ansåg svarade på syfte och frågeställning, 

sammanställdes i ett dokument. Då tveksamheter uppstod avseende exempelvis översättning 

av artiklarnas resultat, fördes diskussioner mellan författarna, för att se om översättningar och 

uppfattningen av resultatet var densamma. Bägge författarnas sammanställningar från de 

valda artiklarna jämfördes sedan och kategorier togs gemensamt fram. De kategorier som 

urskiljdes av författarna var: depression, sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter, 

aktiviteter i dagliga livet (ADL), socialt stöd, funktionsförmåga, isolering, kommunikation 

och tilltro till den egna förmågan. Inspiration till redovisningen av resultatet grundar sig på 

mätinstrumentet SF-36. Majoriteten av de inkluderade artiklarna i författarnas studie använde 

sig av instrumentet SF-36 för att skatta livskvalitet, med anledning av detta ansåg författarna 

att instrumentets uppdelning av livskvalitet i psykiska och fysiska dimensioner var ett bra sätt 

att presentera och illustrera studiens resultat.  Författarna ansåg även att denna uppdelning var 

passande då de kategorier som funnits förde tankarna till de åtta domäner som ingår i 

mätinstrumentet SF-36. Dessa åtta domäner går under två dimensioner, psykiskt och fysiskt, 
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som nämnts i introduktionen. De kategorier som författarna fann fördelades under någon av 

dimensionerna psykiska och fysiska. Depression, socialt stöd och tilltron till den egna 

förmågan placerades under den psykiska dimensionen och under den fysiska dimensionen 

placerades sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter, ADL, funktionsförmåga, isolering 

och kommunikationsförmåga. 

 

 Vid analysering av de vetenskapliga artiklarna har författarna utgått från Forsberg och 

Wengström (2008) checklistor för systematiska litteraturstudier, kvantitativa artiklar och 

kvalitativa artiklar. Detta för att granskningen av den metodologiska aspekten ska ha utförts 

på ett systematiskt sätt. Den metodologiska aspekt som valdes för kvalitetsgranskning var 

urvalsmetod. Enligt Polit och Beck (2012) ska flera aspekter ses över vid granskning av 

urvalsmetoden. Exempel på dessa är om urvalsgruppen speglar populationen, beskrivs 

inklusions- och exklusionskriterier tydligt samt hur bortfall hanteras. Detta utgick författarna 

ifrån vid utförandet av kvalitetsgranskningen.      

   

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna utgår ifrån att de funna artiklarna har fått ett etiskt godkännande eller följt etiska 

principer för forskning inom medicin. Samtliga artiklar har redovisats, oavsett om resultatet 

har stämt överrens eller sagt emot författarnas åsikter och synpunkter. Detta för att resultaten 

skall presenteras utifrån ett objektivt perspektiv (Forsberg & Wengström 2008).  
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3. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån inspiration av mätinstrumentet SF-36, 

under rubrikerna: den psykiska dimensionen av livskvalitet och den fysiska dimensionen av 

livskvalitet. Under psykiska dimensionen kommer resultat som berör psykiska och sociala 

områden att presenteras, såsom depression, socialt stöd och tilltron till den egna förmågan. 

Under fysiska dimensionen framförs resultat angående sociala aktiviteter och/eller 

fritidsaktiviteter, aktiviteter i dagliga livet (ADL), funktionsförmåga, isolering och 

kommunikationsförmåga. Många delar av den psykiska dimensionen vävs samman med delar 

av den fysiska dimensionen, samt vice versa. För att undvika upprepning har författarna, med 

anledning av detta, valt att presenteras resultatet endast under den ena rubriken. Sist i 

resultatet redovisas författarnas Kvalitetsgranskning av de i studien ingående artiklarna 

gällande urvalsmetod.  

 

3.1 Den psykiska dimensionen av livskvalitet 

Flera studier påvisar ett samband mellan PSD och upplevelsen av försämrad livskvalitet 

(Choi-Kwon et al. 2006, LeBrasseur et al. 2006, Naess et al. 2006, Almborg et al. 2010, 

Huang et al. 2010, Cruice et al. 2010b, Ellis et al. 2011), och det kan finnas en dubbelriktad 

länk mellan depression och livskvalitet (Ellis et al. 2011). Patienter med stroke uttryckte tio 

huvudsakliga faktorer som påverkade deras livskvalitet. Fyra faktorer förekom mer frekvent 

och dessa var aktivitet, verbal kommunikation, kroppslig funktion samt människor 

(betydelsefulla personer i omgivningen). Dessa faktorer beskrivs som kärnan i livskvalitet. 

Resterande sex faktorer var oro för ny stroke, mobilitet, positiv framtidssyn, 

oberoende/beroende, hälsa och hemmet (Cruice et al. 2010a). PSD påverkar flera av dessa 

faktorer inom livskvalitet (Pan et al. 2008, Almborg et al. 2010, Cruice et al. 2010b, Froes et 

al. 2011). Livskvalitet hos personer med PSD visades ha starka samband med fysisk funktion, 

vitalitet, sociala funktioner, generell hälsouppfattning och den mentala hälsan (Unalan et al. 

2008). Tilltro till den egna förmågan var en avgörande faktor för upplevelsen av god 

livskvalitet. Dessa upptäckter tyder på att tilltro till den egna förmågan kan vara en viktig 

faktor som inverkar på graden av funktionshinder efter att ha drabbats av stroke (LeBrasseur 

et al. 2006). Patienter uttryckte att det var viktigt med en positiv framtidssyn, acceptans och 

tilltro till den egna förmågan för att uppleva en god livskvalitet (Cruice et al. 2010a). 

”it’s not what it used to be but you got to accept it.”  

“Life is worth living.”  
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”if I take time, I succeed. I feel capable.” (Cruice et al. 2010a, s.337). 

 

Antalet deprimerade deltagare minskade från tre månader poststroke till tre år poststroke 

(Choi-Kwon et al. 2006). En ökning av deprimerade deltagare kunde i en annan studie ses tre 

månader till tolv månader poststroke. Vid denna ökning ökade även antalet deltagare som 

skattade sin livskvalitet lägre (Pan et al. 2008). Av deltagarna upplevde 66 % sämre 

livskvalitet än innan de drabbades av stroke/transitorisk ischemisk attack (TIA), vid en 

undersökning av hur livskvalitet förändrades över tid för patienter som drabbats av stroke/TIA, 

vid tre, sex och tolv månader efter stroke/TIA incidenten. Framförallt var det mellan sex och 

tolv månader poststroke som SF-36 domänerna fysisk funktion och social funktion 

försämrades betydligt. Även resultat på en ökad depressionsgrad påvisades mellan sex till tolv 

månader poststroke (Suenkeler et al. 2002). 

 

Kvinnor som drabbats av stroke graderar sin livskvalitet lägre än män, speciellt i relation till 

den fysiska funktionen (Fróes et al. 2011). Könsskillnader påvisades även i Almborg et al. 

(2010) studie med avseende på depressiva symtom. Kvinnorna hade mer depressiva symtom 

än männen och generellt i studien skattade kvinnorna sin livskvalitet sämre (Almborg et al. 

2010). Män skattade sin livskvalitet högre än kvinnor (Suenkeler et al. 2002).    

 

Socialt stöd kan spela en stor roll för att minska depressiva symtom och för att på så sätt 

uppnå en upplevelse av god livskvalitet (Huang et al. 2010). Deltagarna upplevde dock att 

deras behov av socialt stöd inte tillfredställdes i Ellis et al. (2011) studie. Flera deltagare 

ansåg att, vara omgiven av betydelsefulla personer hade inverkan på upplevelsen av 

livskvalitet, då dessa gav stöd och hjälp.  

 

”I don’t know what I would do without my husband”  

”good to be in contact with people” (Cruice et al. 2010a, s.336).  

 

Upplevda begränsningar i det sociala livet ledde till att livskvalitet påverkades negativt 

(Cruise et al. 2010a). Deltagare upplevde sämre livskvalitet på grund av att de ansåg sig ha ett 

reducerat socialt liv och att de inte kände att de hade förmågan till att delta i situationer på ett 

meningsfullt sätt. (Bergersen et al. 2010).  
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3.2 Den fysiska dimensionen av livskvalitet 

God funktionell förmåga är associerat med lägre risk att utveckla PSD (Huang et al. 2010). 

PSD påverkar den mentala hälsa men det är även vanligt förekommande att den fysiska hälsan 

kan försämras (Ellis et al. 2011). Functional Independence Measure (FIM) användes för att 

mäta graden av funktionsnedsättning hos deltagare och resultatet visade att FIM-värdet var 

högre (speciellt för den motoriska delen av instrumentet), vilket betyder att graden av 

funktionsnedsättning var ökad hos de deprimerade patienterna (Froes et al. 2011). 

Funktionsnedsättning hade betydande inverkan i de strokedrabbdes vardag.  

 

”being able to walk around the house and the garden”  

”be able to walk around as usual or walk better”  

”It’s hard to physically move” (Cruice et al. 2010a, s.337). 

 

 En minskning i livskvalitet visades hos de patienter som var funktionellt beroende och 

deprimerade (Neass et al. 2006). Möjligheten att klara av att utföra intressen, sociala 

aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter fanns i samband med hög livskvalitet. Endast 20 % av 

deltagarna hade förmågan att poststroke utföra de intressen de hade prestroke i en studie av 

Almborg et al. (2010).  

 

”I can’t do what I used to be able before the stroke.” (Cruice et al. 2010a, s.334) 

“I used to play golf weekly” (Cruice et al. 2010a, s.335).  

 

Flera deltagare uttryckte även ängslan över hur förmågan att verbalt kommunicera förändrats 

efter att de drabbats av stroke.  

 

”I know what I want to tell but I can’t in the words”  

“Yeah I was a good talker but not so good now. Sometimes particularly if I’m tired 

you know I can’t say anything. I can’t get it out.” (Cruice et al. 2010a, s.335).  

 

Försämrad verbal kommunikationsförmåga medförde att flera av deltagarna kände sig 

begränsade av att inte kunna kommunicera med andra som tidigare och valde därför att avstå 

från att delta i sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter. 
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”see I used to go to Red Cross and I can’t do that [now]” (Cruice et al. 2010, 

s.336). 

 

 Deltagarna berättar vidare att förlusten av förmågan att utföra aktiviteter eller att begränsas i 

utförandet av aktiviteter som de tidigare utförde, minskar upplevelsen av god livskvalitet. 

Några deltagare beskriver att de upplevde bättre livskvalitet genom att ändra sättet aktiviteten 

tidigare utfördes på och genom att acceptera ett annorlunda utförande eller genom att prova 

nya aktiviteter (Cruice et al. 2010a). Att patienter med PSD har minskad fysisk aktivitet 

visade resultat från studier av Ellis et al. (2011) och Almborg et al. (2010). Minskad fysisk 

aktivitet kan leda till en form av isolering då dessa personer inte har förmågan att exempelvis 

åka och hälsa på släkt/vänner eller delta i sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter 

(Almborg et al. 2010).   

 

Mer självständighet i utförandet av ADL var associerat med högre livskvalitet och svårare 

grad av PSD fanns i samband med minskad förmåga att utföra ADL, vilket resulterade i sämre 

livskvalitet. En direkt koppling mellan ADL och PSD har även kunnat påvisas (Almborg et al. 

2010). 

”you’ve always got to have something [sic = someone] else there and the feelings of 

helplessness, the little things you can’t do for yourself.” (Cruice et al. 2010a, 

s.337).  

 

Vid undersökning av fysiska hjälpmedels inverkan på PSD blev resultatet att dessa 

hjälpmedel påverkar PSD indirekt, genom att förmågan att utföra ADL självständigt förbättras 

(Huang et al. 2010). Undersökningen av förändringar i ADL, handikapp samt depression och 

hur dessa inverkar på upplevelsen av livskvalitet under det första året poststroke, visade att 

förändringar av sinnesstämningen i den subakuta fasen av strokerehabiliteringen har den mest 

betydande effekten på livskvalitet (Pan et al. 2008). Sinnesstämningen beskrivs ha större 

inverkan på livskvalitet och begränsningar i sociala livet jämfört med fysisk 

funktionsnedsättning i LeBrasseur et al. (2006) studie.       

 

3.3 Kvalitetsgranskning 

Då författarna har granskat de 13 valda artiklarna avseende urvalsmetod har detta beskrivits i 

samtliga, men med varierande noggrannhet. Vad gäller inklusions- och exklusionskriterier har 
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dessa redovisats i samtliga artiklar, men med variation i utförlighet. Den kvalitativa artikeln 

har använt sig av strategiskt urval (Cruice et al. 2010a). Vid strategiskt urval väljs de 

informanter ut, som har mycket att berätta om det som ska undersökas (Polit & Beck 2012). 

Tio artiklar hade konsekutivt urval som urvalsmetod (Suenkeler et al. 2002, Choi-Kwon et al. 

2006, LeBrasseur et al. 2006, Naess et al. 2006, Pan et al. 2008, Unalan et al. 2008, Almborg 

et al. 2010, Bergersen et al. 2010, Huang et al. 2010, Fróes et al. 2011). Konsekutivt urval 

innebär att den tillgängliga populationen, som uppfyller kriterierna under ett visst tidsintervall 

eller för en bestämd population inkluderas (Polit & Beck 2012). En artikel hade flerstegsurval 

(Ellis et al. 2011) och en artikel hade klusterurval (Cruice et al. 2010b) av de kvantitativa 

artiklarna. Flerstegsurval enligt Polit och Beck (2012) innebär att, i det första steget väljs en 

stor enhet ut och i det senare steget väljs specifika individer ut och kluster urval innebär att 

exempelvis personer från vissa kommuner eller stadsdelar inkluderas (Forsberg & Wengström 

2008). 

 

 Nio av de ingående artiklarna har uteslutit deltagare med kognitiv nedsättning, afasi eller 

demens (Suenkeler et al. 2002, Choi-Kwon et al. 2006, LeBrasseur et al. 2006, Pan et al. 

2008, Unalan et al. 2008, Almborg et al. 2010, Bergersen et al. 2010, Hunag et al. 2010, 

Fróes et al. 2011). Fem av dessa artiklar belyser exkluderandet av dessa deltagare och vilken 

påverkan det kan ha på resultatet (Choi-Kwon et al. 2006, Pan et al. 2008, Unalan et al. 2008, 

Almborg et al. 2010, Fróes et al. 2011). Ellis et al. (2011) diskuterar att, då de till sin studie 

samlade data med hjälp av telefonintervjuer, fanns risken att personer med afasi inte hade 

förmågan att delta i studien. Två av artiklarna inkluderade endast personer med afasi i sina 

studier på grund av deras syfte och frågeställning (Cruice et al. 2010a, Cruice et al. 2010b). 

LeBrasseur et al. (2006), Cruice et al. (2010b) och Huang et al. (2010) diskuterar angående 

antalet deltagare i studien och hur det kan påverka resultatet.  

 

Bortfall beskrivs och förekommer i tre av de valda artiklarna (Suenkeler et al. 2002, Choi-

Kwon et al. 2006, Bergersen et al. 2010). Bergersen et al. (2010) diskuterar att 

respondenterna är kontrollerade, deltagarna som föll bort skiljde sig inte i kön eller ålder, 

jämfört med kvarvarande deltagare i studien. Resterande två studier beskriver bortfall i 

metoden men detta belyses inte i diskussionen och det diskuteras heller inte om eventuell 

inverkan på resultatet (Suenkeler et al. 2002, Choi-Kwon et al. 2006). I två studier förekom 

inget bortfall och en av dessa var en studie med kvalitativ ansats (LeBrasseur et al. 2006) 

medan den andra var av kvantitativ ansats (Huang et al. 2010).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Livskvalitet kan ses ur två dimensioner, psykiskt och fysiskt. Då livet förändras inom dessa 

dimensioner efter en stroke, kan detta påverka hur individen upplever sin livskvalitet. 

Patienter som drabbas av PSD kan uppleva en sämre livskvalitet, då de kan uppleva minskad 

fysisk aktivitet, liksom nedsatt funktionsförmåga och minskad självständighet i utförandet av 

aktiviteter i dagliga livet (ADL). Minskningen av aktivitetsnivån kan innebära att individen 

mer sällan deltar i sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter, vilket kan resultera i en form 

av isolering. Kommunikationsnedsättningar är en annan aspekt som kan leda till att individen 

undviker deltagande i aktiviteter då denne kan uppleva begränsningar i vardaglig 

kommunikation. Upplevelsen att ha reducerat socialt liv visar på starka samband med 

upplevelsen av sämre livskvalitet. Socialt stöd från exempelvis vårdpersonal, har däremot 

visat sig bidra till förhöjd upplevelse av livskvalitet. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Den Psykiska dimensionen av livskvalitet 

Resultatet i föreliggande studie visar att PSD har en negativ inverkan på upplevelsen av 

livskvalitet (Choi-Kwon et al. 2006, LeBrasseur et al. 2006, Naess et al. 2006, Almborg et al. 

2010, Huang et al. 2010, Cruice et al. 2010, Ellis et al. 2011). Jaracz et al (2002) och Lindén 

et al. (2007) fann även de i sina studier att livskvalitet påverkas negativt av depressiva 

symtom. Eftersom depression kan inverka på en människas psykiska välbefinnande och 

livskvalitet till hälften består av den psykiska dimensionen är det inte otänkbart att detta kan 

inverka på upplevelsen av livskvalitet, samt att försämrad livskvalitet kan leda till depression. 

Detta kan ses som en eventuell förklaring till den dubbelriktade länken mellan livskvalitet och 

PSD (Ellis et al. 2011) som fanns i föreliggande studie.  

 
Aktivitet, verbal kommunikation, kroppslig funktion samt människor var de mest 

förekommande faktorerna som inverkade på livskvalitet (Cruice et al. 2010a). Dessa fyra 

faktorer kan ses som centrala delar i en individs vardag, vilket kan innebära att om 

förutsättningarna för dessa faktorer förändras, kan en negativ inverkan på upplevelsen av 

livskvaliteten uppstå. I studier framkom en tydlig relation mellan fysisk funktionsförmågan 

och depression. Då PSD kan leda till försämrad livskvalitet är det inte anmärkningsvärt att 
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kroppslig funktion var en utmärkande faktor som påverkade livskvaliteten hos personer med 

PSD (Chau et al. 2010, Hadidi et al. 2011). Kroppslig funktion kan i flera fall associeras till 

sociala aktiviteter och/eller fritidsaktiviteter vilket kan göra aktiviteten till en faktor som kan 

inverka på livskvalitet. I utförandet av aktivitet är det inte ovanligt att verbal kommunikation 

och människor ofta förekommer i sammanhanget.   

 

Att känna tilltro till den egna förmågan visade sig i resultatet i föreliggande studie vara av stor 

vikt för upplevelsen av god livskvalitet (LeBrasseur et al. 2006). Chau et al. (2010) fann i sin 

studie att självförtroende var en viktigt variabel som påverkade depressionsgraden. 

Självförtroende och tilltro till den egna förmågan kan ses som likvärdiga. Med anledning av 

dessa effekter som självförtroende och tilltro till den egna förmågan kan ha på livskvalitet, 

bör den centrala fokusen i omvårdnaden ligga i att stötta patienten och finnas till hands, för att 

öka tilltro till den egna förmågan och lindra depressionen. Detta för att depression och tilltro 

till den egna förmågan har en betydande inverkan på upplevelsen av livskvalitet. Almås et al. 

(2011) anser att en av sjuksköterskans funktioner i omvårdnaden av patienter med stroke, är 

att stötta patienten till att behålla hoppet. 

 

I föreliggande studie visar resultatet att depressiva symtom efter tolv månader ökade, bland 

patienter som drabbats av stroke (Pan et al. 2008), samtidigt som depressiva symtom tre år 

poststroke minskade (Choi-Kwon et al. 2006). Berg et al. (2003) fann i sin studie att antalet 

patienter med depressiva symtom sex månader poststroke fortfarande led av depressiva 

symtom tolv och/eller arton månader poststroke. Då studier visar på en ökning av 

deprimerade patienter, från tre månader till tolv månader poststroke (Pan et al. 2008), kan de 

depressiva symtomen uppstå senare i återhämtningsfasen. Med anledning av detta är det 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på depressiva symtom, för att han/hon ska upptäcka 

PSD i ett tidigt stadium och på så sätt främja god livskvalitet hos dessa patienter. 

 

Kvinnor drabbas oftare av PSD än män (Almborg et al. 2010) och kvinnor som drabbats av 

PSD graderar sin livskvalitet lägre än män (Froés et al. 2011). Jaracz et al. (2002) och 

Poynter et al. (2009) har kommit fram till liknande resultat. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att fler kvinnor än män drabbas av stroke (Socialstyrelsen 2009). En möjlig orsak till att 

kvinnor upplever sämre livskvalitet kan vara att kvinnan har svårare att acceptera fysiska 

förändringar och lägger mer skuld på sig själv efter att ha drabbats av stroke och fått 

kvarvarande symtom som hindrar kvinnan från att till exempel utföra hushållssysslor som 
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tidigare. Kvinnor och män stressas och påverkas av olika ting. För kvinnor är ofta den stora 

stressfaktorn hem- och familjelivet, men män stressas mer av sitt arbete (Engelmark 

Cederborg 2007).  

 

Socialt stöd och ett socialt nätverk av betydelsefulla människor bidrar till en upplevelse av 

förbättrad livskvalitet (Huang et al. 2010). Flertalet forskare (King 1996, Jaracz et al. 2002, 

Chau et al. 2010) anser att socialt stöd tillsammans med en omgivning av betydelsefulla 

människor har stor positiv inverkan på upplevelsen av livskvalitet. Gifta patienter kan uppleva 

bättre livskvalitet då de känner stöd från maka/make och andra familjemedlemmar (Jaracz et 

al. 2002). Människan har ofta behovet av att känna gemenskap och uppskattning från andra 

människor för ett psykiskt och fysiskt välmående. Människans sociala behov kan tillgodoses 

genom att individen får känna tillhörighet och få känslan av att göra något meningsfullt 

tillsammans med andra, som exempelvis i utförandet av sociala aktiviteter/intressen. Benner 

och Wrubels (1989) omvårdnadsteori betonar vikten av att omvårdnaden kring patienten ska 

planeras utifrån individens förmåga och intressen. Resultatet i föreliggande studie stämmer 

överrens med denna teori då det framkom att möjligheten att utföra intressen som individen 

hade före stroke, hjälper till att främja en god livskvalitet (Almborg et al. 2010, Cruice et al. 

2010a).  

4.2.2 Den fysiska dimensionen av livskvalitet 

Resultatet i föreliggande studie visade att graden av funktionsnedsättning var ökad bland 

deprimerade patienter (Unalan et al. 2008). Liknande resultat fann Chau et al. (2010) i sin 

studie, där funktionell förmåga var starkt associerat med förekomsten av depression. Minskad 

funktionell förmåga kan leda till ökad grad av PSD, som i sin tur kan leda till en upplevelse 

av försämrad livskvalitet. Deltagare uttryckte en önskan om att kunna gå som vanligt eller att 

kunna gå bättre (Cruice et al. 2010a). Detta kan belysa patienternas önskan om att återgå till 

det liv de levde innan de drabbades av stroke. Det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar 

patienten om rehabiliteringens möjligheter till att, utifrån de förutsättningar patienter har, 

kunna återgå till ett så bra liv som möjligt. I denna återhämtningsprocess kan sjuksköterskan 

tillämpa de fyra grundläggande funktioner som Almås et al. (2011) beskriver. Utifrån dessa 

fyra funktioner bör patienten till en början informeras och se till att denne förstår innebörden 

och meningen med rehabiliteringen. Därefter bör sjuksköterskan stötta patienten (och dess 

närstående) genom att skapa trygghet och tillit i relation till denne så att denne genomför 
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rehabiliteringen. Detta kan bidra till att patienten behåller hoppet och får en positiv 

framtidssyn samt utvecklar en tilltro till sin egen förmåga.       

Intressen och aktiviteter är en bidragande faktor till upplevelsen av ökad livskvalitet. Det är 

viktigt att patienten kan utföra samma intressen som innan hon/han drabbades av stroke, om 

inte måste ett alternativt sätt att utföra intresset finnas. Om detta inte är möjligt bör nya 

intressen eftersökas (Almborg et al. 2010). Edwards et al. (2006) studie framhåller liknande 

resultat där patienter med stroke rapporterade förändringar i fritidsaktiviteter och dessa 

förändringar ledde i sin tur till minskad tillfredsställelse i livet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan diskuterar med patienten kring dennes nya livssituation och vilka eventuella 

förändringar som kan bli aktuella att genomföras i de fall patienten begränsas i utförandet av 

intressen/aktiviteter. Målet med eventuella förändringar är att patienten trots sin nya 

livssituation ska kunna utföra intressen/aktiviteter. Allt detta för att sjuksköterskan ska främja 

upplevelsen av en god livskvalitet hos patienten. Att sällan få utföra aktiviteter och/eller 

intressen som är glädjefyllda och betydelsefulla för individen är enligt författarnas 

erfarenheter något som kan sänka upplevelsen av god livskvalitet. I Benner och Wrubels 

(1989) omvårdnadsteori, framgår det att vårdpersonal bör utgå från individens intressen i 

utformningen av vårdplaneringen. Som Benner och Wrubel nämner är det viktigt att se till 

individens specifika behov och intressen i utformningen av omvårdnaden och vårdplanering 

för att främja patientens upplevelse av god livskvalitet (Benner & Wrubel 1989). Även 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2009) tar upp att sjuksköterskan 

bör ge individspecifik omvårdnad utifrån patientens basala och specifika omvårdnadsbehov.  

 

Självständighet i utförandet av ADL var associerat med högre livskvalitet och svårare grad av 

PSD fanns i samband med minskad förmåga att utföra ADL (Almborg et al. 2010). Liknande 

resultat fann Chemerinski et al. (2001) i sin studie där deltagarna som förbättrades i sin 

depression även visade större framsteg i förmågan att utföra ADL. Att oförmågan att 

självständigt utföra ADL påverkar livskvalitet negativt är inte överraskande, då många vuxna 

människor kan tycka att självständighet i att sätta på sig kläderna och kunna sköta sin egen 

hygien är en självklarhet. Då människan plötsligt inte klarar av dessa ting, exempelvis efter att 

ha drabbats av en stroke, kan detta leda till en minskad självkänsla som i sin tur påverkar det 

psykiska välbefinnandet. Då det psykiska välbefinnandet påverkas kan en depression 

utvecklas.   
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4.2.3 Kvalitetsgranskning 

Konsekutivt urval var mest förekommande i artiklarna (Suenkeler et al. 2002, Choi-Kwon et 

al. 2006, LeBrasseur et al. 2006, Naess et al. 2006, Pan et al. 2008, Unalan et al. 2008, 

Almborg et al. 2010, Bergersen et al. 2010, Huang et al. 2010, Fróes et al. 2011). Vid 

genomförandet av studier med denna urvalsmetod blir urvalet lätthanterligt och 

kostnadseffektivt. Konsekutivt urval speglar inte alla gånger den totala populationen. Det kan 

dock finnas en risk med denna urvalsmetod. De första hundra personer som söker vård en viss 

dag, behöver inte spegla den tänkta populationen, vilket kan innebära att resultatet blir 

missvisande. Vid användning av denna urvalsmetod bör forskarna granska populationen av 

deltagare för att kontrollera hur den svarar gentemot totalpopulationen och kan med fördel 

diskutera och analysera urvalsmetoden samt det eventuella bortfallet, då dessa kan ha 

inverkan på resultatet (Forsberg & Wengström 2008). I de ingående artiklarna nämner endast 

fåtalet artikelförfattare urvalsmetodens eventuella inverkan på resultatet. Angående bortfallet 

har författarna till artiklarna i olika stor omfattning diskuterat detta. Det kan tänkas 

anmärkningsvärt att författarna till artiklarna inte diskuterar och reflekterar mera över detta då 

det kan ha stor inverkan på resultatet. 

  

Exkluderandet av patienter med afasi, kognitiva funktionsnedsättningar och/eller demens i 

valda artiklar kan resultatet till viss del bli missvisande. Två artiklar med enbart deltagare som 

led av afasi inkluderades med anledning av detta, för att få en förståelse för hur dessa 

patienter upplever sin livskvalitet. Poynter et al. (2009) fann även att det är vanligt 

förkommande att denna typ av deltagare exkluderas i studier. Vidare belyses att exkluderandet 

av dessa deltagare kan ge missvisande resultat då de är hög-risk patienter för att drabbas av 

PSD.  Vidare menar författarna till artiklarna att afasi patienternas kommunikativa och 

kognitiva funktionsnedsättningar kan reducera tillförlitligheten på svaren i instrumenten. I 

Cruice et al. (2010a) och Cruice et al. (2010b) har forskarna försäkrat sig om att deltagarna 

med afasi har tillförlitliga ja och nej svar, genom att enkla test i form av frågeformulär har 

utförts, bestående av ja/nej alternativ. Med anledning av att tillförlitligheten i deltagarnas ja 

och nej svar undersökts, anser författarna till föreliggande studie att dessa artiklars resultat är 

trovärdiga.    

 

I en av de inkluderade artiklarna i föreliggande studie bestod deltagarna av patienter som 

drabbats av både stroke och TIA.  Författarna valde ändå att inkludera denna artikel då 

närmare 70 % av deltagarna var drabbade av stroke. Forskarna menar att patienter som 
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drabbats av en TIA kunde drabbas av PSD som följd, samt vilka effekter inkluderandet av 

deltagare som drabbats av TIA hade på resultatet (Suenkeler et el. 2002). Då författarna till 

artikeln reflekterat över detta ansåg författarna till föreliggande studie att artikeln kunde 

inkluderas.  

 

4.3 Metoddiskussion 

PubMed och CINAHL valdes som sökdatabaser, då dessa innehåller omvårdnadsrelaterade 

artiklar och författarna har mest erfarenhet av att göra sökningar i dessa två databaser. 

Begränsningen angående artiklarnas publiceringsår sattes i denna studie till tio år tillbaka i 

tiden. Enligt författarnas tycke är tio år en lämplig begränsning då forskningsresultaten 

fortfarande är relativt aktuella. Vid manuella sökningar fann författarna ytterligare artiklar 

men majoriteten var publicerade före år 2002, vilket innebar att artiklarna hamnade utanför 

författarnas tänkta tidsram. Endast engelsk- och svenskspråkiga artiklar valdes att inkluderas 

då författarna behärskar dessa språk bäst. Detta kan ses som en svaghet i föreliggande studie 

då relevant forskning, med annorlunda resultat, skrivna på andra språk, kan gått förlorad. Ett 

första urval av artiklar gjordes utifrån titel, vilket kan ha lett till att författarna gått miste om 

relevanta artiklar. Titlar där det framgick att variablerna stroke, depression och livskvalitet 

ingick valdes att granskas grundligare. Samtidigt ser författarna denna gallring som 

nödvändig med anledning av sökningarnas omfattning.  

 

Det är vanligt förekommande att depression undersöks som en faktor som kan påverka 

livskvalitet hos individer som drabbats av stroke, men i flera funna artiklar är depression en 

mycket liten del av artikelns resultat. Många artiklar har med anledningen av detta 

exkluderats, då författarna endast är intresserade av deltagare som lider av PSD samt hur 

dessa upplever deras livskvalitet. I de valda artiklarna är det endast en artikel som grundar sig 

på enbart deprimerade deltagare (Unalan et al. 2008). I resterande artiklar varierar 

förekomsten av PSD från omkring 15-55 % (Choi-Kwon et al. 2006, Bergersen et al. 2010). 

Författarna är medvetna om att andelen deltagare med PSD är varierande i de ingående 

artiklarna. Med anledning av de svårigheter som nämnts ovan, har dessa artiklar, trots detta 

inkluderats. Vid granskningen av artiklarna har författarna delat upp de valda artiklarna 

emellan sig. För att förbygga missförståelse vid översättning av artiklarnas resultat har 

författarna vid minsta tveksamheter diskuterat detta med varandra för att slutligen komma 

fram till en gemensam översättning. Urvalsmetod valdes som metodologisk aspekt då 
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författarna anser att denna del i studier är viktigt för att kunna bedöma eventuell 

generalisering, pålitlighet och trovärdighet.  

I flertalet av de inkluderade artiklarna har forskarna undersökt livskvalitet hos deltagarna med 

hjälp av mätinstrument, vilket kan påverka resultatet då föreliggande studie har som syfte att 

beskriva patienter som drabbats av PSD och deras upplevelse av livskvalitet. Genom att mäta 

livskvalitet med ett instrument finns risken att deltagarna påverkas av frågornas utformning 

och svarsalternativ. Livskvalitet är en unik upplevelse för varje enskild individ och den 

subjektiva upplevelsen fås inte vid mätning med ett instrument då vissa dimensioner av 

livskvalitet kan bli utelämnade ifall inte mätinstrumentet berör dem. För bästa resultat tänker 

författarna att artiklarna bör ha varit av kvalitativ ansats där intervjuer genomförts med hjälp 

av öppna frågor, för att utifrån deltagarnas egna ord få deras upplevelse av livskvalitet. Även 

Nordenfelt (2004) belyser att instrumenten kan ge missvisande resultat av livskvalitet 

beroende på vilka delar som skattas. För en individ med exempelvis smärta i benet, vars 

intresse består av att spela schack, påverkas inte denne i utförandet av intressen och 

livskvalitet i lika hög grad som för en individ med bensmärta som har skidåkning som intresse. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur patienter som drabbats av PSD upplever 

sin livskvalitet, men författarna har även en önskan att studien ska uppmärksamma 

vårdpersonal på att PSD ofta förekommer hos patienter som drabbats av stroke. En 

förhoppning är att sjuksköterskan i och med kunskapen om hur patienter med PSD upplever 

sin livskvalitet kan stödja patienten på bästa sätt och ge denne en god och individspecifik 

omvårdnad, samt främja dennes livskvalitet. Författarna tänker att omvårdnaden kring 

patienter med stroke lätt kan fokuseras på patientens fysiska besvär då dessa tydligare kan ses 

hos patienten, än vad det psykiska kan. Det psykiska välmående tenderas, med anledning av 

detta, till att bli åsidosatt. Forskning visar att vården av patienter som drabbats av stroke har 

förbättrats under det senaste två decennierna, vilket lett till att fler överlever och de 

överlevande har en minskad grad av funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2009). Med 

anledning av detta anser författarna att vården runt patienter med stroke har utvecklats, men 

utifrån resultatet i föreliggande studie menar författarna att utvecklingen bör fortskrida och 

ständigt förbättras.   
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I föreliggande studie påvisas att flertalet aspekter har negativ inverkan på livskvalitet, vilket 

inneburit att författarnas resultat till stor del belyser negativa aspekter som leder till försämrad 

livskvalitet. Författarna har sinsemellan diskuterat detta resultat och kommit fram till att en 

möjlig anledning till detta är att depression generellt resulterar i försämrad upplevelse av 

livskvalitet. Författarna har förståelse att individer upplever minskad livskvalitet då de 

plötsligt begränsas både psykiskt och fysiskt i vardagen. Författarna anser att beroende på 

individens copingförmåga har de eventuella följderna efter stroke olika stark påverkan på 

individen. Vidare resonerar författarna att en del hanterar motgångar bättre än andra, då de 

eventuellt ser det som en andra chans i livet att de överlevt en stroke och på ett annat sätt kan 

ta tillvara på varje dag och uppskatta det som de har i livet. Andra har inte denna förmåga 

utan lägger endast fokus på det som gått dem förlorat.  

 

Författarna har svårt att uttala sig om att resultatet i föreliggande studie kan generaliseras, 

men anser att en styrka i studien är att inkluderade studier representerar alla världens 

kontinenter förutom Afrika. Författarna har iakttagit att forskning inom detta område saknas 

och med anledning av detta bör den fortsatta forskningen i framtiden inrikta sig specifikt på 

individer med PSD och deras upplevelse av livskvalitet. Som författarna tidigare nämnt finns 

få kvalitativa studier att tillgå inom detta område. Med anledning av detta bör exempelvis 

intervjustudier genomföras, för att få individens specifika upplevelse av livskvalitet eftersom 

livskvalitet är ett begrepp som baserar sig på individens subjektiva upplevelse.    

 

4.4 Slutsats 

Forskning visar att patienter som drabbats av PSD ofta upplever sämre livskvalitet, inom både 

den psykiska och fysiska dimensionen. Minskad fysisk aktivitet och otillräckligt socialt stöd 

samt minskad fysisk funktionsförmåga är exempel på delar inom dimensionerna som negativt 

inverkar på upplevelsen av livskvalitet. Socialt stöd är däremot en faktor som visat sig ha 

positiv inverkan på livskvalitet och detta är något sjuksköterskan kan bidra med i sin 

omvårdnad av dessa patienter. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan exempelvis inger 

hopp, informerar patienten om rehabiliteringens betydelse samt ger individspecifik 

omvårdnad.  
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