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Introduktion: I Sverige är det årligen närmare 30,000 personer som drabbas av en stroke och 

därför ses diagnosen som en av våra stora folksjukdomar. Efter att ha drabbats av en sjukdom 

är upplevelsen av hälsa något som påverkar en persons hela tillvaro. Den fysiska, psykiska 

och sociala upplevelsen av livskvalitet påverkas av sjukdomar och behandlingar som bedöms 

inom hälso- och sjukvården med livskvalitetsinstrument. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att 

belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke. Metod: Litteraturstudien följer 

Polit och Beck´s (2012) niostegsmodell. Källmaterialet inhämtades från databaserna CINAHL 

och PubMed. Källmaterialet för denna litteraturstudie utgörs av fem kvalitativa och sju 

kvantitativa artiklar som presenteras i bilaga 1. Resultatet: Resultatet redovisas både i figur 

och i text. De två huvudtemana: Begränsad och Beroende och Mental omställning visar 

tillsammans med de fyra temana på patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 

Slutsats: Kvinnor och män upplever sig ofta beroende och begränsade efter sin stroke 

relaterat till en sänkt personlig-ADL och brist på mental energi. Kvinnor har jämfört med män 

oftare ett försämrat utfall efter stroke. Detta begränsar deras dagliga liv och ger dem en sänkt 

livskvalitet.
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Introduktion	
I västländerna anses idag stroke som den tredje vanligaste sjukdomen (Socialstyrelsen 2009). 
Antalet överlevande efter stroke har markan ökat, vilket kan härledas till ny teknologi och 
specialistvård (Ghatnekar et al. 2004). I Sverige drabbas årligen närmare 30,000 personer av 
stroke och därför anses stroke som en av våra stora folksjukdomar (RiksStroke 2009). Vanliga 
riskfaktorer till stroke är diabetes, högt blodtryck, (Marshall et al. 2013; O'Donnell et. al 
2016), förmaksflimmer och rökning (RiksStroke 2016). Även hjärtinfarkt och TIA kan öka 
risken för stroke (Marshall et al. 2013). Män som drabbas av en stroke har oftare en tidigare 
historia av högt blodtryck och hjärtinfarkt jämfört med kvinnor. Ett förändrat hälsotillstånd 
påverkar patienters upplevelser och således deras livskvalitet (Samsa & Matchar 2004).  

Stroke		
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård förklaras stroke som en fokal 
störning i hjärnan som uppkommer snabbt och uppvisar symtom som varar längre än 24 
timmar med dödlig utkomst (Socialstyrelsen 2009). Begreppet stroke är ett samlingsnamn på 
hjärnans olika kärlsjukdomar; hjärninfarkt (cerebral ischemi) och hjärnblödning (cerebral 
haemorrhage) och karakteriseras av symtom med plötslig neurologiskt bortfall (Jönsson 
2012). Stroke är en neurologisk sjukdom där insjuknandet kan vara dramatiskt och ofta leder 
till stora omställningar senare i livet som kvarstår under lång tid (Löfström & Nilsson 2012). 
Den resulterar i att blodflödet stoppas upp i någon del av hjärnan och leder till syrebrist i 
hjärnvävnaden i det påverkade området (Ericson & Ericson 2013).  

De vanligaste symtomen är förändrad talförmåga, språkförståelse och synförändringar (WHO 
2016). Silverman och Rymer (2009) förklarar även att dysartri, visuell neglekt, huvudvärk och 
halvsidesförlamning är andra vanliga symtom efter stroke. Fyrtiotre procent av patienter 
uppvisar depressiva symtom efter stroke (Agrell 1998), vilket är den vanligaste missade och 
ignorerade komplikationen enligt Caplan (2006).  

Tidigare forskning visar även på att cirka sextio procent av patienterna lider av försämrade 
fysiska och kognitiva förmågor (Röding et al. 2008). Kvinnor behöver i större utsträckning än 
män mer hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) efter stroke (Petrea et al. 2009). Av 
strokedrabbade patienter är det cirka fyrtio procent som under första året avlider (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 1992). Forskning visar även på att 
kvinnor vanligast insjuknar senare i livet jämfört med män (SBU, 2015). Medelåldern för att 
drabbas av stroke är sjuttiofem år, kvinnors medelålder är 77,9 år och mäns medelålder är 
73,1 år (RiksStroke 2016). I en studie beskrevs att kvinnor tre månader efter stroke avled i 
större utsträckning jämfört med män. En anledning sågs vara att kvinnorna insjuknar i en 
högre ålder (Eriksson et al. 2009).  

Omvårdnad	vid	stroke		
Hälso- och sjukvårdslagen skriver att omvårdnadspersonal ska bedriva omvårdnad som är 
säker, trygg, och av god kvalitet (Svensk Författningssamling [SFS] 1982). En god 
omvårdnad enligt Willman et al. (2006) är sjuksköterskors användning av evidensbaserad 
vård. Ekman (2014) förklarar att personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna som 
sjuksköterskor använder sig av. SBU´s (2017) definition på personcentrerad vård är att 
patienten ska vara delaktig i sin vård och egenvård, vården ska även utgå från patientens 
behov och önskemål.  

Tidigare forskning av Andersson och Hansebo (2009) beskriver i sin studie att strokepatienter 
ofta får en nedsatt fysisk och psykisk förmåga som resulterar i ett stort behov av hjälp och 
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stöttning. Lawrence och Kinn (2011) visar i sin litteraturöversikt att ett teoretiskt 
evidensbaserat ramverk bör användas vid en strokespecifik personcentrerad vård. 
Sjuksköterskor bör ständigt utgå ifrån den individuella patientens upplevelser av 
meningsfullhet. Studien visar vidare vikten av en god kommunikationsförmåga i mötet med 
patienten. Enligt Cavanagh (1992) skall således sjuksköterskor tillgodose de fysiska och 
psykiska egenvårdsbehoven relaterat till det hälsoproblem som patienten drabbats av.  

Dorothea Orém är en känd omvårdnadsteoretiker som skapat teorin om egenvårdsbalans och 
starkt förknippas med en personcentrerad omvårdnad. Teorin är uppdelad i tre delteorier: 
egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet (Hartweg 1995; Kirkevold 2000; Orém 
2001). Orém (1995) beskriver att människor i stort både har förmåga och motivation att 
självständigt återta sin hälsa efter sjukdom. Ibland kan egenvårdskraven dock vara för stora 
för patienterna att självständigt kunna hantera, då ansvarar sjuksköterskan för att åtgärda 
dessa brister. Orém (2001) belyser att undervisning till patienter är en pålitlig hjälpmetod för 
att öka egenvårdsförmågan. För de strokepatienter med en kognitiv påverkan som har svårt att 
ta till sig information, finns viss risk av missförståelse av det som instrueras. Utöver en 
kontinuerlig information under hela rehabiliteringsfasen är det viktigt att sjuksköterskan ger 
ett emotionellt stöd till dem strokedrabbade patienterna (Hafsteinsdóttir & Grypdonck 1997).  

För att patienter ska bli mer självständiga och klara av vardagliga situationer efter stroke 
hjälper sjuksköterskor patienterna att stimulera hjärnan och komma ihåg tidigare funktionella 
förmågor. Sjuksköterskor uppmuntra därför patienter att så långt som möjligt, äta, gå på 
toaletten och ta sig i och ur sängen självständigt (Hafsteinsdóttir & Grypdonck 1997; Kvigne 
et al. 2004). Hafsteinsdóttir och Grypdonck (1997) menar att sjuksköterskor på många plan är 
socialt involverad i strokepatienter och deras familjer under hela återhämtningsfasen, från ett 
akut skede till återgång i samhället. Sjuksköterskor är en viktig kunskapsbank och ett socialt 
stöd för de strokedrabbade då sjuksköterskor under hela rehabiliteringsfasen kan 
uppmärksamma tecken på dysfunktion hos patienter. Ett exempel på dysfunktion kan vara en 
kognitiv nedsättning som uppmärksammas och således kan passande omvårdnads-
interventioner införas i ett tidigt skede.  

Upplevelser	och	livskvalitet	efter	sjukdom	
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson skriver att upplevelser är subjektiva, hon beskriver att 
en persons upplevelse av hälsa visar sig som välbefinnande. Oavsett sjukdom eller ej så menar 
Eriksson att en person endast är så pass sjuk som den själv känner sig och endast avgöras av 
personen själv (Eriksson 1989). Efter att ha drabbats av sjukdom är upplevelsen av hälsa 
något som påverkar personens hela tillvaro vilket även påverkar familj, vänner, fritid och 
social samhörighet (SBU 2012).  

World Health Organisation [WHO] (1997) definierar livskvalitet som en människas 
förhållande till sin omgivningsmiljö med kulturella aspekter, som påverkar individens 
upplevelser om sin livssituation i relation till intressen, förväntningar och mål. 	Annas (1996) 
beskriver att begreppet livskvalitet är omfattande och innehåller många delar såsom fysisk- 
och psykisk hälsa, grad av självständighet samt sociala relationer. Nordenfelt (1991) menar att 
begreppet livskvalitet inte ses som ett avgränsat begrepp utan är mångdimensionellt. För att 
kunna studera patienters livskvalitet är det därför viktigt att ställa sig frågan vilken typ av 
livskvalitet som skall undersökas. 

Fayers och Machin (2007) beskriver att den fysiska, psykiska och sociala upplevelsen av 
livskvalitet påverkas av sjukdomar eller behandlingar och bedöms idag inom hälso- och 
sjukvården med livskvalitetsinstrument. I en publikation av SBU (2012) står det: ”Att avstå 
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från att mäta livskvalitet är ett dåligt alternativ. Då kommer vi helt säkert att förbli okunniga 
om hur patienterna egentligen mår” […] (SBU 2012). Livskvalitetsbedömningar görs med 
både sjukdomsspecifika och generella bedömningsinstrument (Buck et al. 2000). Olika typer 
av bedömningsinstrument bedömer olika delar av livskvaliteten hos patienter (Richt 1991). 
Ett generellt bedömningsinstrument som ofta används för att mäta strokepatienters 
hälsorelaterade livskvalitet är Short Form Health Survey (SF-36) (Buck et al. 2000). Ett annat 
validerat och pålitligt bedömningsinstrument är Stroke Specific Quality of life (SS-QOL) som 
mäter en hälsorelaterad livskvalitet hos strokepatienter (Williams et al. 1999). I vården 
genomförs livskvalitetsbedömningar bland annat för att upptäcka olika nedsatta fysiska och 
psykiska områden som påverkas av sjukdomar eller behandlingar (Fayers & Machin 2007).	

Problemformulering	
I västvärlden är stroke idag den tredje vanligast förekommande sjukdomen. I Sverige klassas 
stroke som en folksjukdom som ofta ger bestående inverkan på livet. Att drabbas av stroke 
upplevs ge ett förändrat hälsotillstånd, sjuksköterskor arbetar därför personcentrerat med 
strokepatienter för att ge en individanpassad omvårdnad. För att hälso- och sjukvården skall 
upptäcka olika nedsatta fysiska, psykiska och sociala områden som påverkar patientens 
upplevelser efter en stroke, görs en livskvalitetbedömning. Sjuksköterskor bör ständigt utgå 
ifrån den individuella patientens upplevelser av meningsfullhet efter en stroke för att kunna ge 
den bästa omvårdnaden. Därför finns ett behov av att undersöka patienters upplevelser av 
livskvalitet efter en stroke.   

 

Syfte	
Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 
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Metod	
Metoden som valdes för att besvara syftet var en litteraturstudie med en systematisk 
databassökning. Polit och Beck (2012) beskriver en litteraturstudie som att tidigare publicerad 
forskning undersöks inom ett valt ämnesområde. Vidare bearbetas och analyseras det 
framkomna resultaten. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innehåller en litteraturstudie en 
tydligt formulerad fråga som systematiskt besvaras genom att värdera och noggrant granska 
relevant forskning på området. Litteraturstudien utformades enligt Polit och Beck´s (2012) 
niostegsmodell. Modellen redovisas fritt översatt i figur 1.  	

	

	
Figur 1. Niostegsmodell för en litteraturstudie (Polit & Beck 2012) fritt översatt. 

 

Inklusion-	och	exklusionskriterier	
För att inkluderas i litteraturstudien skulle de vetenskapliga artiklarna vara publicerade inom 
perioden 2006-01-01 – 2016-12-31. Artiklarna var vetenskapligt granskade (Peer Reviewed), 
skrivna på engelska samt inkluderade vuxna kvinnor och män som kunnat urskiljas separat i 
artiklarna. Review artiklar exkluderades. 

 

Litteratursökning	
Steg 1. Studien påbörjades med reflektioner kring val av ämnesområde för litteratursökningen 
och ett syfte formulerades enligt Polit och Beck´s (2012) niostegsmodell. 

Steg 2. För datainsamling valdes databaser samt sökord ut kopplade till valt ämnesområde. 
Databaserna CINAHL och PubMed valdes då båda enligt Forsberg och Wengström (2013) 
omfattar artiklar relevanta till ämnet omvårdnad. CINAHL är en databas som främst hanterar 
omvårdnad medan PubMed framförallt inriktar sig inom de medicinska och odontologiska 
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områdena (Forsberg och Wengström 2013). Engelskspråkiga sökord valdes då båda 
databaserna var baserade på engelska. I CINAHL användes Major Headings-termer (MH). I 
PubMed användes Medical Subject Headings-termer (MeSH) samt Major-termer (Majr) 
(Forsberg & Wengström 2013).  

För att få fram relevanta sökord användes Svensk MeSH som är en översättning av MeSH 
(Medical Subject Headings). Ansvariga för databasen är U.S. National Libary of Medicine 
vilken är en söksida som tillhör den bibliografisk databas SweMed+ (Karolinska Institutet 
2016). Utvalda sökord var: Stroke, Stroke patients, Quality of life, Health status, Women, 
Female, Male, och Men. Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR 
enligt Forsberg och Wengström (2013) för att få fram en strukturerad sökning. För att bredda 
specifikt utvalda sökord: Stroke, Quality of life, Men och Women användes fritextsökningar, 
trunkeringar (*) samt “explode” (+) i databaserna. 

Steg 3. Sökningar påbörjades i de två separata databaserna genom att de valda sökorden 
användes först enskilt och sedan i olika kombinationer. För att få fram relevanta artiklar 
användes samma databasbegränsningar som inklusions- och exklusionskriterierna. Män och 
kvinnor redovisas separat i tabellerna med kvinnor (rosa) och män (ljusblå). Kvinnor och män 
söktes separat i databaserna CINAHL och Pubmed, ses i tabell 1 och 2.  

 

 

 

Tabell 1. CINAHL- sökningar, valda sökord, artikelträffar samt urval. Sökningar gjorda: 17.03.08 

  Sök ID Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 [MH] Stroke+ 10,657    
S2 [MH] Stroke patients 892    
S3 [MH] Quality of life+ 14,884    
S4 Wom*n* 62,629    
S5 S1 OR S2  11,652    
S6 S3 AND S4 AND S5 36 7 4 4 

S1 [MH] Stroke+  10,690    
S2 [MH] Stroke Patients 906    
S3 [MH] Quality of life+ 13,264    
S4 Men 49,035    
S5 S1 OR S2 11,726    
S6 S3 AND S4 AND S5 31 9 *(4) 4 *(4) 4 *(4) 

Total: 16 *(4) 4  4 

* (  )= Interna dubbletter 
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Tabell 2. PubMed sökningar, valda sökord, artikelträffar samt urval. Sökningar gjorda: 17.03.08 

Sök ID Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 [Majr] Stroke  22,315    

S2 [Majr] Quality of  life  26,360    

S3 [Majr] Health status  42,607    
S4 [Mesh] Female  1,780,926    
S5 S1OR S2  22,485    
S6 S3 AND S4 AND S5 AND S6 324 15 1 1 
S1 [Majr] Stroke 23,091    
S2 [Majr] Quality of life 24,336    
S3 [Majr] Health Status 39,328    
S4 [MeSH] Male 1,694,275    
S5 S1 OR S2 23,091    
S6 S3 AND S4 AND S5 AND S6 323 36*(6) 7 7 
 Total: 51*(6) 

**(3) 
8 8 

* (  ) = Interna dubbletter, **(  ) = Externa dubbletter 

 

Urval		
Urval 1 genomförs enligt Polit och Beck (2012) genom att framsökta artiklar studeras och 
fastställs om de svarar på litteraturstudiens syfte eller ej. Artiklarna väljs ut enligt steg 4 och 5 
i Polit och Beck´s niostegsmodell. Det första urvalet gjordes genom att titel och abstrakt lästes 
igenom i de 714 framsökta artiklarna. De artiklar som inte förväntades svara på syftet 
exkluderades i detta steg. De exkluderade artiklarna handlade om: utvärdering av 
bedömningsinstrument, omvårdnadspersonal, anhörigas upplevelser, andra sjukdomstillstånd, 
strokepatienter under arton år samt otydliga skillnader mellan kvinnor och män i resultatet.  

Urval 2 genomfördes genom att femtiofyra artiklar från urval 1 lästes i sin helhet och de 
artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte sorterades bort enligt steg 6 i Polit och 
Beck´s (2012) niostegsmodell. I detta urvalssteg exkluderades artiklar främst pågrund av 
svårigheter att särskilja kvinnor och män i resultatet. Efter urval 2 var det totalt tolv artiklar 
kvar, fem kvalitativa och sju kvantitativa. 

I steg 7 granskades de tolv artiklarna kritiskt, enligt granskningsmallarna “Guide to an Overall 
Critique of a Quantitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of Qualitative 
Research Report” (Polit & Beck 2017). Samtliga tolv artiklar inkluderades i resultatet då de 
ansågs vara av god kvalitet, vilket innebar att ingen artikel exkluderades i urval 3.  

 

Databearbetning		
I steg 8 skall de utvalda artiklarna granskas utifrån innehåll och sedan delas in i kategorier 
eller teman enligt Polit och Beck´s (2012) niostegsmodell. Databearbetningen påbörjades 
genom att framtagna artiklar från urval 3 lästes igenom flera gånger i sin helhet. Detta gjordes 
var för sig av författarna med målet att undersöka patienters upplevelser efter stroke ur de fem 
kvalitativa artiklarna, samt sammanställa kvinnor och mäns likheter och skillnader i 
livskvalitet utifrån de sju kvantitativa artiklarna. Enskilt markerade författarna innehållet som 
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svarade på patienters upplevelser efter stroke, samt de könsmässiga likheter och skillnader 
som framkom av livskvalitet utifrån syftet.  

Ur de kvalitativa artiklar noterades stroke-patienters upplevelser med olika färger som sedan 
sammanfördes till huvudteman och teman. Ur de kvantitativa artiklarna identifierades kvinnor 
och mäns likheter och skillnader av livskvalitet ut och sammanfördes till ett huvudtema med 
underteman utifrån en färgkodning. En överenskommelse skapades genom att 
litteraturstudiens författare gemensamt diskuterade och övervägde relevansen av de 
framkomna huvudteman och teman som sedan fastslogs ingå i resultatet enligt steg 9 i Polit 
och Beck´s (2012) niostegsmodell. Artiklarna numrerades och markerades för att påvisa 
citatens ursprung som presenterades i resultatet. En matris skapades utifrån studiens syfte med 
samtliga tolv artiklar som lades till som bilaga 1.   

Forskningsetiska	ställningstaganden		
Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var alla godkända av etiska kommittéer. Enligt 
Forsberg och Wengström (2013) ska artiklar som ingår i en litteraturstudie ha genomgått en 
etisk granskning gjord av en eller flera etiska kommittéer eller övrigt etiskt övervägande ska 
ha utförts. Författarna skall även redovisa samtliga artiklar ingående i litteraturstudien oavsett 
om det stödjer forskarnas åsikter eller ej. Enligt Polit och Beck (2017) ska citaten vara 
citerade enligt originalkällan. Vilket litteraturstudien använde sig av. För att feltolkning av 
data skall minimeras menar Vetenskapsrådet (u.å) att forskaren aldrig får förvränga, förfalska, 
vilseleda eller plagiera. De menar också att samtliga forskningsresultat ska redovisas så att 
andra forskare har möjlighet att upprepa och kontrollera forskningsresultatet.  
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Resultat		
I litteraturstudien framkom att patienter upplevde att livet påverkades både fysiska och 
mentala som ledde till en förändrad livskvalitiet efter stroke. Dessa sammanställdes till två 
huvudteman: Begränsad och beroende och Mental omställning med fyra teman: Ett begränsat 
liv, Beroende av andra, Ett förändrat mentalt liv och Anpassning till ett nytt liv som 
presenteras i figur 2 samt i text.  
 

																			 	
Figur 2. Patienters upplevelser av livskvailtet efter en stroke illustrerat i två huvudteman med fyra 
teman. 

Begränsad	och	Beroende		
En förändrad livskvalitet ses här relaterad till upplevelsen av att vara begränsad och beroende. 
Resultatet visade att patienter upplevde en lägre livskvalitet efter en stroke, vilket bland annat 
berodde på känslan av att vara begränsad. Begränsningarna ledde till en förlorad självkontroll 
där beroendet av andra fick en stor inverkan. Detta beskrivs i två teman. Temat Ett begränsat 
liv tar upp den fysiska begränsningen efter en stroke och hur den ledde till en sänkt 
livskvalitet. Temat Beroende av andra belyser hur olika nedsatta fysiska förmågor påverkade 
patienternas beroende av andra, vilket kunde upplevas både negativt och positivt.  

	

Ett begränsat liv	
Strokepatienterna kände sig fysiskt begränsade och beskrev en känsla av att ha förlorat sina 
tidigare förmågor vilket ledde till upprördhet. Vid kroppslig förändring upplevde patienter det 
som en känsla av minskad koppling mellan sin fysiska kropp och omvärld. Det gjorde det 
svårt för dem att känna att de hade kontroll över sitt liv (Erikson et al. 2016). Detta sågs hos 
både kvinnor och män med en sänkt koncentrationsförmåga i det akuta skedet efter stroke, 
vilket ofta upplevdes ge en sänkt livskvalitet (Röding et al. 2010).  
 
De fysiska begränsningarna ledde till att patienterna drog sig undan från sina meningsfulla 
aktiviteter vilket ledde till apati (Kouwenhoven et al. 2011), med stor tristess och frustration 
(White et al. 2008). Behov av extra tid eller oförmåga att genomföra en uppgift relaterat till 
minskade funktionella förmågor gav patienter känslor som aggression, otålighet och 
missnöjdhet. Detta resulterade ofta i att strokepatienter isolerade sig från omvärlden 
(Kouwenhoven et al. 2011). En stroke gav även trötthet och utmattning som orsakades av 
brist på energi och mindre vakenhet vilket begränsade patienternas livssituation 
(Kouwenhoven et al. 2011). Det fysiska begränsningarna påverkade negativt den 
yrkesmässiga och ekonomiska situationerna som patienter hamnade i efter stroke, främst 
påverkade det kvinnor (Röding et al. 2010). Däremot sågs likvärdiga begränsande problem 

Begränsad	
och	beroende	

Ett	begränsat	
liv	

Beroende	av	
andra	

Mental	
omställning	

Ett	förändrat	
liv	

Anpassning	
till	ett	nytt	liv	
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bland både kvinnor och män inom områdena fritid och semester (Franzén-Dahlin & Laska 
2012).  
 
Rehabilitering efter en stroke beskrevs ofta som en process som var fysiskt utmattande. En 
strokepatient uttryckte “[…] There is no energy left. The energy we have; we spend on 
exercising” (Kouwenhoven et al. 2011, s. 1732 nr: 6). Den fysiska energibristen gav en 
negativ påverkan på det dagliga livet då strokepatienter förlorade förmågan att ta beslut med 
bristande initiativförmåga. Detta ledde till en passiv attityd till omvärlden (Kouwenhoven et 
al. 2011). Att vara begränsad efter stroke, beskrevs av en patient: “Actually it is more 
frustrating than anything else because you cannot do what you did before. You think you can 
do it until you try to do it and there is no way in the world you can.” (White et al. 2008, s. 
1703 nr: 11). I en studie gjord av Bergés´s et al. (2007) på strokepatienters smärtnivåer 
framkom det att manliga strokepatienters livskvalitet skönk mer än kvinnors vid förekomst av 
ökande smärtnivåer. Detta gick emot vad Gray´s et al. (2007) studie pekade på där kvinnorna 
istället upplevde mer smärta, var tröttare och hade en generellt lägre livskvalitet än män efter 
en stroke.  
 
Beroende av andra 
Strokepatienters känslor av att vara beroende av andras hjälp sågs ofta hänga ihop med deras 
nedsatta ADL-förmåga och hur mycket omvårdnadsbehov de hade efter en stroke (White et 
al. 2008). Detta kunde ses i flera studier som visade att både kvinnor och män med en sänkt 
personlig-ADL med behov av andra och/ eller att inte kunna springa en kortare sträcka, 
sammantaget sänkte den generella livskvaliteten (Gray´s et al. 2007; Röding´s et al. 2010; 
Haghgoo´s et al. 2013). Det framkom att kvinnor fick en sämre fysisk funktion med en sänkt 
rörelseförmåga, vilket begränsade dem i sitt dagliga liv och ledde till att de blev mer beroende 
av andra efter sin stroke. Detta gav dem en lägre livskvalitet (Vrdoljak och Rumboldt (2006); 
Gray et al. (2007); Franzén-Dahlin och Laska 2012).  
 
Patienter beskrev känslan av att vara beroende av hjälp i sitt dagliga liv som ångestfyllt 
(White et al. 2008). Upplevelsen av att behöva hjälp med sin personliga hygien upplevdes 
mycket frustrerande och obehagligt men med en viss acceptans (Kouwenhoven et al. 2011). 
De patienter som upplevde en positiv känsla i behovet av andra beskrev att de uppnått en 
förståelse och acceptans för den hjälp de behövde, som en förlängning av deras kroppar. En 
patient sade “I can't handle constructive thinking, then I go over to my neighbor and he helps 
me to think” (Erikson et al. 2016, s. 850 nr: 2).  
 
Patienter beskrev också att familj och vänner gav dem en känsla av tillhörighet. Detta var allra 
tydligast hos patienter som inte kunde återgå i arbete (Erikson et al. 2016). Vissa patienter 
beskrev att de levde för sina barn och barnbarn, vilket gav de en känsla av hopp och de blev 
optemistiska för framtiden (White et al. 2008). För de patienters som fick en påverkat och 
förändrat socialt mönster och även upplevde sociala förluster ledde ofta till en social isolation 
(White et al. 2008). Ett exempel var när släktingar och vänner medvetet valde bort dem ur 
sina liv (Erikson et al. 2016).   
	 	

Mental	omställning		
Här ses en förändrad livskvalitet relaterad till den mentala omställningen efter en stroke.	
Livskvaliteten förändras och påverkas av flera olika mentala delar såsom känslor, sömn och 
energi. I stort upplevde patienter att deras liv blivit mer otryggt och behövde därför finna ett 
sätt för anpassning av sitt nya liv. Temat Ett förändrat mentalt liv visar på patienters känslor 
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av en mental förändring som på många olika plan sänker livskvaliteten. Temat Anpassning till 
ett nytt liv tar upp hur olika strategier för anpassning används för att öka patienters 
självkänsla, samt behovet av att skapa mening för framtiden för att öka livskvaliteten.	

Ett förändrat mentalt liv 

Strokepatienter upplevde en förändrad självkänsla på grund av att de fysiskt inte längre 
upplevde sig som samma personer som innan insjuknandet (White et al. 2008; Kouwenhoven 
et al. 2011; Erikson et al. 2016). I Kouwenhoven´s et al. (2011) studie beskrev strokepatienter 
sin nya livssituation som att bli som ett barn på nytt med ett större behov av andra eller en 
upplevelse av att inte vara någon. I Franzén-Dahlin och Laska´s (2012) studie sågs kvinnor 
med en förlorad mental energi, sömnproblem, samt känslomässig inverkan, få en sänkt 
livskvalitet som bland annat ledde till mer problem med att utföra hushållsarbetet. Kvinnorna 
i Franzén-Dahlin och Laska (2012); Prlic et al. (2012); Gray`s et al. (2007) studier hade även 
en lägre mental och fysisk livskvalitet efter stroke jämfört med männen. Livskvaliteten kunde 
sjunka ända ner till tjugofem procent lägre. Prlic´s et al. (2012) studie visade även att kvinnors 
sänkta livskvalitet sträckte sig från en akut fas upp till sex månader efter stroke.  
 
Patienter med en fysisk nedsättning i Simeone´s et al. (2014) studie beskrev sig ofta vara en 
börda för sina familjer vilket på många plan ledde till skuldkänslor. I White´s et al. (2008) 
studie upplevde sig patienter som improduktiva vilket ledde till värdelöshetskänslor och 
missnöjdhet. En patient beskrev “I am just a hindrance. I accept that” (White et al. 2008, s. 
1703 nr: 11). Vissa patienter beskrev en upplevd lättnad trots sina fortsatta fysiska 
begränsningar, men ansåg ofta att rehabiliteringen tog lång tid vilket var frustrerade och 
ibland kändes meningslöst (Simeone et al. 2014). En patient sade “[...] Now I am able to 
walk, to go to the bathroom alone. At first it was a tragedy: at the beginning the catheter, then 
the diaper.  Now, thanks to God, those things are the past” (Simeone et al. 2014, s. 166 nr: 9). 
En annan patient uttryckte starkt sin längtan efter sitt “real life” i förhållande till sin fysiska 
återhämtning (Kouwenhoven et al. 2011, s. 1731 nr: 6).  
 
Skam och skuld kunde ses bland många strokepatienter, känslan av skam upplevdes ofta 
relaterat till den kompetensförlust som patienter kände gentemot andra människor efter en 
stroke (White et al. 2008). Skuld sågs däremot hos patienter som anklagades sig själva för att 
vara orsaken till sin stroke (White et al. 2008). Vanligt var också att patienter beskrev en 
känsla av att ha blivit bestraffade för tidigare levnadsvanor (Kouwenhoven et al. 2011). 
Patienter som mentalt påverkats beskrev att de inte längre litade på sig själva (Kouwenhoven 
et al. 2011; White et al. 2012) vilket ledde till en konstant frustration och en känsla av 
värdelöshet (Erikson et al. 2016).  
 
Flera patienter i studien av Kouwenhoven et al. (2011) beskrev att det mentalt kändes som 
dem var instängda i sig själva. Dessa personer hade både kommunikations- och 
koncentrationssvårigheter vilket ledde till nedstämdhet och förtvivlan. En strokepatient med 
koncentrations- och minnessvårigheter sade “[…] It´s like you´re living on the inside. And 
you kind of feel like […] how should I put it? You sort of feel locked away […]” 
(Kouwenhoven et al. 2011, s. 1731 nr: 6).  En annan patient beskrev sig under de första 
månaderna efter insjuknandet som instängd i sig själv och sade. “I felt like an alien. I felt I 
was in a `slow` world after I had the stroke” (White et al. 2012, s. 438 nr: 12). En annan 
jobbig mental påverkan var att männen ofta hade större problem än kvinnorna inom det 
sexuella området, vilket upplevdes mentalt jobbigt och sänkte deras livskvalitet (Franzén-
Dahlin och Laska 2012).  
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Strokepatienters reducerade självförmågor såsom nedsatta intellektuella och beslutsfattande 
processer, samt fysiskt nedsatta förmågor ledde ofta till känslor av ett långsammare liv 
(Simeone et al. 2014). Många patienter beskrev att deras liv förändrats fysiskt, mentalt och 
kommunikativt vilket ledde till en känsla av att ha förlora sig själv (White et al. 2008). 
Framförallt sågs detta hos kvinnor som ofta upplevde att det fick problem inom det sociala 
området (Gray et al. (2007),  kvinnorna sågs också ha mer problem med familjerollen från en 
akut fas upp till arton månader efter stroke (Vrdoljak och Rumboldt 2006). De som upplevde 
sig ha förlorat sig själva fick en stor mental påverkan. Till exempel blev patienterna mer 
känslomässigt berörda och nedstämda, vilket ledde till att de oftare började gråta för småsaker 
(Kouwenhoven et al. 2011). En patient sade: “Well, the stroke is an event that marks you, that 
changes your life [...] you realize that nothing is certain anymore, no one has certainty [...]” 
(Simeone et al. 2014, s. 164 nr: 9). Många av männen upplevde även större problem med 
avsaknad av en betydelsefull person att dela sitt liv med jämfört med kvinnorna, vilket sänkte 
deras livskvalitet (Franzén-Dahlin & Laska (2012).  

Patienter i Simeone´s et al. (2014) studie beskrev att minnena från den akuta fasen kraftfullt 
levde sig kvar under många år vilket ledde till otrygghet för framtiden. En patient utstrålade 
rädsla samtidigt som han sade “My mind often remembers when the stroke happened. I felt 
fear, fear of dying” (Simeone et al. 2014, s. 165 nr: 9). Sammantaget kunde den mentala 
omställningen efter en stroke hos både kvinnor och män leda till att dem utvecklade en affect 
after stroke depression (ASD) som ledde till en lägre livskvalitet (Haghgoo et al. 2013).  

Anpassning till ett nytt liv 

Viktigt för patienter efter en stroke var att kunna anpassa sig till ett nytt liv. Bäst upplevdes 
detta av patienter som fått stöd av sina anhöriga (White et al. 2008). Ett exempel på 
anpassning var att återskapa sin välkända livsvärld. Denna anpassning ledde till att patienterna 
kunde återta sina tidigare sysselsättningar vilket resulterade i en ökad självkänsla med en ökad 
värdighet. Ett exempel på detta var återgång i arbetslivet (Erikson et al. 2016). Det framkom 
att både kvinnliga och manliga strokepatienter som inte kunde återgå i arbete upplevde en 
generellt sänkt livskvalitet (Röding et al. 2010). I Erikson´s et al. (2016) studie framkom då 
att det fanns ett behov av andra betydelsefulla aktiviteter för att skaffa sig en känsla av 
samhörighet. 
 
Andra anpassningar till ett nytt liv beskrevs i White´s et al. (2008) studie, där det framkom att 
en religiös tro gav patienter en känsla av hopp om livet och framtiden. Även förmågan att 
anpassa sig till sina nya förutsättningar sågs i White´s et al. (2012) studie, starkast sågs detta 
hos de patienter som hade en stabil personlighetstyp. Dessa personer beskrev att de tog en dag 
i taget, vilket i sin tur gav dem en känsla av kontroll som ledde till en ökad livskvalitet.  
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Diskussion	
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke. 
Temat Begränsad och beroende visar på att ett fysiskt påverkat liv efter stroke ofta leder till 
att patienten blir begränsad i sitt liv på olika plan. Kvinnor sågs här vara mer negativt 
påverkade inom både de fysiska och mentala livskvalitetsområdena, vilket begränsade deras 
liv. Temat Mental omställning visar på att patienter ofta upplever en förändrad självkänsla 
och att behovet av anpassning till sitt nya liv. Männen sågs ha mer problem än kvinnorna med 
avsaknaden av en betydelsefull person att dela sitt liv med, vilket sänkte deras livskvalitet. 

Resultatdiskussion	
Under huvudtemat Begränsad och beroende framkom att upplevelser av ett fysiskt 
långsammare liv på grund av en nedsatt ADL-förmåga, sänkte livskvaliteten. Detta sågs ofta 
hos patienter som valde att dra sig undan från sina meningsfulla aktiviteter vilket begränsade 
dem i det dagliga livet och ledde till isolation. Detta stärks av Almborg´s et al. (2010) studie 
där strokepatienters sänkta fysiska och sociala förmågor leder till ett minskat deltagande i 
sociala aktiviteter. Naess´s et al. (2006) studie visar på att strokepatienters nedsatta fysiska 
och sociala förmågor efter stroke ofta ger en sänkt livskvalitet vilket är i linje med resultatet 
av litteraturstudien. I resultatet framkom att kvinnliga strokepatienter oftare sågs få en 
energibrist som ledde till en lägre livskvalitet. Detta bekräftar Crosby´s et al. (2011) studie där 
kvinnor i större utsträckning drabbas av energibrist/ fatigue. Både kvinnor och män i resultatet 
upplevde depression, vilket kopplades till deras nedsatta ADL-förmåga. Huang et al. (2010) 
stärker detta och beskriver i sin studie att en sänkt livskvalitet efter stroke ofta beror på ökade 
depressiva symtom.  
	

Under huvudtemat Mental omställning framkom att ett förändrat mentalt liv gav 
strokepatienter en känsla av förlorad kontroll, vilket ledde till nedstämdhet och en lägre 
livskvalitet. Detta kunde bland annat ses hos patienter med kommunikations- och 
talsvårigheter som upplevde en bedrövelse och förtvivlan över att vara mentalt instängda i 
sina kroppar. Patienter med en upplevd kompetensförlust brottades istället med sina 
skamkänslor som begränsade dem i sina aktiviteter. Fallahpour´s et al. (2012) studie stärker 
det framkomna resultatet då patienterna i deras studie valde att dra sig undan från olika 
aktiviteter vilket de skämdes över. Orsaken sågs vara strokepatienters omvälvande kroppsliga 
och mentala förändringar som ledde till en förändrad självkänsla. Inom det sexuella området 
sågs männen i litteraturstudiens resultat uppleva större problem, vilket sänkte deras 
livskvalitet mer än kvinnornas. Detta stärks av Seymour och Wolf´s (2014) studie som kom 
fram till ett likvärdigt resultat, där männen till stor del upplevde problem inom det sexuella 
området efter en stroke. 
 
Strokepatienter i resultatet kämpade även med att återskapa sin välkända livsvärld innan de 
insjuknade där målet oftast upplevdes vara återgång i arbetslivet. Naess et al. (2006) bekräftar 
detta, i sin studie upplevde strokepatienter som återgått i arbetslivet en ökad livskvalitet. Även 
Vestling et al. (2003) styrker litteraturstudiens resultat och menar att såväl socialt, fysiskt och 
mentalt välmående rörande ekonomi, fritid, vänner och bekanta påverkas positivt vid återgång 
i arbete. De patienter i resultatet som inte kunde återgå i arbete på grund av olika 
omständigheter, sågs behöva ett utökat socialt stöd från familj och vänner. Detta stämmer 
överens med Reed et al. (2009) som framhåller familjens betydelse som uppmuntrande och 
stödjande vägledare.  
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Resultatet beskrev att både kvinnor och män med stroke kände sig begränsade i sitt dagliga liv 
relaterat till deras nedsatta personliga-ADL, vilket ledde till en sänkt livskvalitet. Det 
framkom även i resultatet att kvinnor i större utsträckning hade en lägre personlig-ADL 
jämfört med männen. Kuroda et al. (2006) stärker detta och beskriver att kvinnor ofta får en 
försämrad ADL-förmåga jämfört med män med en ökad förekomst av oro och ångest, samt en 
försämrad vitalitet efter stroke. Både Kuroda et al. (2006) och Almborg et al. (2010) studier 
går i linje med litteraturstudiens resultat och visar att livskvalitet påverkas negativt av en 
nedsatt ADL-förmåga.  
 
Ur ett könsmässigt perspektiv sågs i litteraturstudiens resultatet att kvinnor hade ett sämre 
fysiskt och psykiskt tillstånd både på det personliga planet och på gruppnivå, vilket påverkas 
av flera olika faktorer. Kan detta kopplas till sjuksköterskors omvårdnad? Tidigare 
genusforskning av Foss (2002) visar på att kvinnor i större utsträckning upplevde lägre 
tillfredsställelse av den givna vården från de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna. 
Kvinnorna i studien upplevde att sjuksköterskorna intresserade sig mer för deras diagnos och 
missade att vara engagerade och intresserade i dem som människor.  
 
Finns det någon anledningen till att kvinnor upplever att de endast behandlas utifrån deras 
diagnos? Kan det vara så att kvinnor inte riktigt passar in i diagnosen relaterat till hur 
diagnosen är fastslagen utifrån ett könsperspektiv? Smirthwaite (2007) menar att när 
sjukvården endast utgår efter kunskap om det ena könets sjukdomsbild riskerar det att 
medföra negativa konsekvenser för det andra könet. Vilket i detta fall blir strokedrabbade 
kvinnor. Smirthwaite (2007) menar alltså att om sjuksköterskor utgår ifrån en strokediagnos 
som forskats endast utifrån män, så kan detta leda till en könsdiskriminering för kvinnor. 
Detta kan ha betydelse för en diagnos eller en omvårdnadshandling som i sin tur påverkar 
patientsäkerheten. 
 
Finns det andra faktorer som påverkar kvinnors försämrade utfall efter en stroke mer än 
könsskillnader? Wyller et al. (1997) förklarar i sin studie att det kvinnliga könet oftast drabbas 
hårdare av en stroke än män vilket förvärrar kvinnors utkomst. Mizrahi et al. (2011) visar 
även de i sin studie att kvinnor har en försämrad utkomst gentemot män efter sin 
rehabilitering, men att det inte enbart går att skylla på könsmässiga skillnader. Forskarna till 
studien förklarar istället det som mer troligt att en högre ålder och en allvarligare stroke i 
kombination med kön kan vara anledningen. Tidigare forskning av Thorne (1993) framhåller 
att att enbart fokus på könsskillnader bör undvikas då det är ett dåligt alternativ för 
omvårdnaden, det dagliga livet spelar in med ojämlikheter, likheter och skillnader i det 
mänskliga samspelet.  
 
Sammantaget skriver forskarna Govender och Penn-Kaka (2007)  i sin rapport för WHO, att 
genusrelationernas betydelse för bemötanden och interaktioner mellan patienter och 
sjuksköterskor är viktigt. Forskarna anser att väl utarbetade policys inom hälso- och 
sjukvården samt implementering av genus i vården är viktigt. Detta bör fortsätta utvecklas för 
att komma tillrätta med könsdiskriminering som resulterar i att kvinnor och män inte ges lika 
vård. 
 
Författarnas egna reflektioner över kvinnors förvärrade utkomst efter stroke som framkom i 
resultatet, ledde till en övertygelse om att sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder bör följa 
Orém´s egenvårdsteori vid strokevård för kvinnor. Orém´s omvårdnadsteori bygger på en 
personcentrerad vård utifrån begreppen miljö, sjuksköterska och hälsa, som alla ingår i en 
personcentrerad vård. Oréms teori ger sjuksköterskan en struktur hur man ska utforma sin 
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omvårdnad för att få patienten så delaktig i sin egenvård som möjligt. Detta innebär att 
sjuksköterskor lever upp till att ge en personcentrerad omvårdnad, anpassar och tillämpar 
personcentrering och ger personcentrerad vård i ett omvårdnadssammanhang (Bergbom 
2013). Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen där sjukvården är förpliktade till att 
leva upp till kraven för en god och säker omvårdnad ( SFS 1982). För sjuksköterskor innebär 
det att redan i ett tidigt stadie möjliggöra för kvinnor att öka sin egenförmåga vid sin 
personlig-ADL efter en stroke. Detta stärks av Shyu et al. (2007) som i sin studie beskriver att 
tidiga interventioner från hälso- och sjukvården inverkar positivt på den fysiska förbättringen 
som bland annat leder till ett bättre socialt liv för patienten.  
	

Metoddiskussion	
Litteraturstudien byggdes upp enligt Polit och Beck´s (2017) niostegsmodell, vilket 
möjliggjorde att resultatet utformades på ett systematiskt och strukturerat sätt. Då 
niostegsmodellen var engelskspråkig fanns viss risk att den kunde ha feltolkats av författarna 
vilket eventuellt lett till en felaktig översättning. Då syftet med litteraturstudien från början 
var att undersöka könskillnader i upplevelser av livskvalitet efter en stroke, togs ett beslut av 
författarna till litteraturstudien att sålla bort artiklar som inte påvisade skillnad mellan kvinnor 
och män i resultatet. Detta blev således en inklusionskriterie för studien. Denna begränsning 
resulterade i att flertalet artiklar fallit bort vilket påverkat litteraturstudiens resultat. Efter 
övervägande bestämdes istället att belysa könsmässiga skillnader under respektive kategori. 
Om sökningen skulle göras om idag hade författarna valt att inte göra denna bortsållning. 
Övriga inklusionskriterier fastslogs till engelskspråkiga artiklar som var (Peer Review).  

Artiklarna inkluderades från elva år tillbaka då för få antal artiklar skrivna fem år tillbaka 
fanns tillgängliga i tillräckligt stor utsträckning, för att svara på litteraturstudiens syfte ur de 
två valda databaserna för vuxna kvinnor och män. De två databaserna CINAHL och PubMed 
användes för att söka tidigare forskning på området, eventuellt hade ytterligare en databas 
kunnat resultera i ett större antal relevanta artiklar vilket även hade kunnat lett till ett förändrat 
resultat. Under arbetets gång kom författarna fram till att sökordet gender eller sex factors 
troligen hade kunnat bidra med relevanta artiklar som kunnat lett till ett annorlunda resultat.  

Utvalda sökord var: Stroke, Stroke patients, Quality of life, Health status, Wom*n*, Female, 
Male, och Men. En nackdel med de valda sökorden var att de två databaserna CINAHL och 
PubMed inte var uppbyggda med samma sökord, vilket resulterade i att sökordet Stroke 
patients endast fanns i CINAHL och sökordet Health status då istället valdes att användas i 
PubMed för att få fram relevanta artiklar ur ett patientperspektiv. Sökordet wom*n* med 
trunkering användes för att utöka sökningen i CINAHL, motsvarande sökord men med 
trunkering kunde inte användas i CINAHL då felaktiga sökträffar framkom. Fler öppnare 
sökord användes i CINAHL då färre träffar framkom gentemot PubMed, där högre tvingande 
sökord som [Majr] istället använts för att begränsa antalet sökträffar. Vilket till viss del kan 
förklara en viss skillnad i antal träffar mellan databaserna som kan ses i respektive tabell. 

Sökningarna i de två databaserna CINAHL och PubMed resulterade i att litteraturstudien 
baserades av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Då syftet med litteraturstudien var att 
belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter en stroke användes såväl kvalitativa- och 
kvantitativa artiklar. Då hälso- och sjukvården strävar efter att arbeta evidensbaserat krävs 
bedömningsinstrument för att kunna göra en strukturerad bedömning av patienters 
upplevelser. Därför har litteraturstudiens författare valt att använda sig av kvantitativa artiklar 
och på så sätt kunnat belysa könsskillnader mellan kvinnor och mäns livskvalitet på en 
gruppnivå.  
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Enligt Polit och Beck´s (2017) kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar framkom att en 
liten skillnad av forskningskvalitet fanns hos de tolv artiklarna ur urval 2. Samtliga tolv 
artiklar var dock av godkänd karaktär och medtogs därmed i litteraturstudien. De 
engelskspråkiga granskningsmallarna uppfattades i vissa avseenden som svåra att översätta 
vilket således kan ha påverkat författarnas förmåga att använda granskningsmallarna korrekt i 
sin bedömning av artiklarnas forskningskvalitet. Då citat valdes att användas i resultatet 
markerades och numrerades samtliga artiklar för att stärka resultatet, artikelnumrering ses i 
bilaga 1. I arbetet har artiklar som mäter livskvalitet på olika sätts använts, detta kan vara 
svårt att genomföra vilket kan vara en begränsning i arbetet. 

 

 

Klinisk	betydelse		
Litteraturstudien	 visar	 att	 likheter	 och	 skillnader	 finns	 mellan	 kvinnor	 och	 män.	 Kvinnor 
upplever oftare mer problem efter en stroke med fysiska- och psykiska funktioner som 
sammantaget leder till en sänkt livskvalitet. Kvinnornas nedsatta livskvalitet berör de flesta 
områdena redan från ett tidigt skede, vilket påverkas av kvinnors förvärrade	 utkomst	 efter	
stroke. I omvårdnadsprocessen	bör	därför	sjuksköterskor väga in de könsmässiga	likheter	och	
skillnader	 som	 finns	 bland	 strokepatienter,	 för att möjliggöra att en optimal personcentrerad 
vård ges. Därför bör både kvinnliga och manliga strokepatienters omvårdnadsåtgärder bygga 
på relevant forskning utifrån könsmässiga likheter och skillnader i livskvalitet. 

 

Förslag	till	fortsatt	forskning	
Då litteraturstudiens resultat visar på könsmässiga likheter och skillnader av livskvalitet där 
kvinnor oftast har mer problem inom flera livskvalitets områden, anser författarna att fortsatt 
forskning bör genomföras med en kvalitativ ansats ur ett sjuksköterskeperspektiv. Forskning 
bör bedrivas på sjuksköterskans uppfattning av kvinnors förvärrade utkomst efter stroke med 
en påverkad livskvalitet som resultat. Forskningen bör även sträcka sig över sjuksköterskans 
omvårdnadsinterventioner med uppgift att höja kvinnors livskvalitet. 

 

Slutsats		
Kvinnor och män upplever sig ofta beroende och begränsade efter stroke där påverkande 
faktorer sågs vara en sänkt personlig-ADL och en mental nedsättning. I resultatet framkom att 
männen i större utsträckning påverkades av att de saknade en livskamrat. I resultatet sågs även 
att kvinnor har försämrade fysiska- och psykiska förmågor jämfört med männen, något som 
kommer i ett tidigt skede och håller i sig under lång tid. Även en försämrad koncentration och 
en lägre mental förmåga leder till att kvinnor blir mer begränsade i sin vardag vilket ger 
många av dem en sänkt livskvalitet. 
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Författare, År 
Artikel nr 

Syfte        Metod  Huvudresultat  

Bergés, I-M. 
Ottenbacher, J. K. 
Kuo, Y-F. 
Smith, M. P. 
Smith, D. 
Ostir, V. G. 
 
2007 
 
Nr:1 

Syftet var att studera förhållandet mellan 
könsskillnader bland män och kvinnors gensvar 
rörande smärta och effekten av tillfredställelse 
av sin livskvalité efter stroke, 90 dagar efter 
utskrivning från sluten medicinsk 
rehabiliteringsvård. 

Kvantitativ metod 
Urval: Antal deltagare (n=1724) Ålder 40+. Data insamlat från IT 
HealthTrack med 130 rehabiliteringsavdelningar över hela USA. 
Deltagarna hade då fullföljt en uppföljningsbedömning efter cirka 90 dagar 
efter utskrivning från sluten medicinsk rehabiliteringsvård.  
Bortfall: Inget bortfall. 
Datainsamlings metod: Tvärsnittsstudie med ett icke beskrivet 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet. 
 
 
 

Studiens resultat visade att högre smärtnivå 
påverkade utfallet av den upplevda 
livskvaliteten negativt i större utsträckning 
hos män än hos kvinnor. 

Erikson, A. 
Karlsson, G. 
Tham, K. 
 
2016 
 
Nr:2 

Syftet var att gör en uppföljning av ett tidigare 
original forskningsprojekt av personer 11-13 år 
efter stroke, för att beskriva och undersöka 
informanternas påverkan av stroke och 
upplevelsen av vardagslivet under dessa år. 

Kvalitativ metod  
Urval: Antal informanter (n=11), Ålder 50-67. Togs från en tidigare studie 
med 19 informanter med förstagångs insjuknande i stroke eller traumatisk 
hjärnskada. Till nuvarande studie togs endast strokepatienter med. 
Bortfall: Inget bortfall. 
Datainsamlings metod: Longitudinell Fenomenologisk metod, deskriptiv 
studie. Djupgående intervjuer enskilt med varje informant.  
 
 
 

Studiens resultat visade att patienterna 
kämpade med kroppsliga och mentala besvär 
efter sin stroke och hur de kämpade för att 
återskapa sin tidigare välkända livsvärld. Ett 
sätt var upplevelsen av att finna ny mening 
efter stroke. 
 
 
 
 
 
 
 

Franzén- Dahlin, Å. 
Laska, A-C. 
 
2012 
 
Nr:3 

Syftet var att undersöka hur en stroke eller en 
Transitorisk Ischemisk attack (TIA) påverkar 
livskvaliteten och att identifiera könsskillnader. 
 
 
 

Kvantitativ metod  
Urval: Antal deltagare (n=1048) Ålder 34-94.  
Samtliga deltagare med en mild till måttlig stroke eller TIA som deltagit i 
ett uppföljningsmöte under perioden maj 2008- augusti 2009 ombads fylla 
i ett frågeformulär.  
Bortfall: 50 % av strokepatienterna och 60 % av TIA patienterna. 
Datainsamlings metod: Deskriptiv tvärsnittstudie innehållande 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet: Nottingham Health Profile (NHP). 
 
 
 

Studiens resultat visade att kvinnor i stort 
hade en lägre livskvalité än män. Kvinnor 
upplevde mer problem med hushållsarbete 
och sociala aktiviteter medan männen hade 
mer problem med sitt sexuella liv vilket 
påverkade sänkte deras livskvalitet. Både 
kvinnor och män upplevde problem med 
fritid och semester. 
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Gray, J. L. 
Sprigg, N. 
Bath, P. M. W.  
Boysen, G. 
De Deyn, P. P. 
Leys, D. 
O´Neill, D. 
Ringelstein, E. B. 
 
2007  
Nr:4 

Syftet var att utvärdera förhållandet mellan 
könen och livskvalitén efter en ischemisk 
stroke. 
 
 
 

Kvantitativ metod 
Urval: Deltagare (n=1268) Ålder 59-81.   
Data togs från en slumpmässig kontrollstudie av Tinzaparin in Acute 
Ischaemic Stroke Trial (TAIST). Deltagarna inkluderades i studien 48 
timmar efter sin strokedebut med en måttligt till allvarlig stroke. 
Bortfall: Inget bortfall. 
Datainsamlings metod: Ansikte till ansikte intervjuer innehållande 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet: Short Form-36 (SF-36). 

Studiens resultat visade att låg funktionell 
förmåga var associerat med lägre mental 
livskvalitet. Kvinnor rapporterade 25 procent 
lägre livskvalitet än männen efter stroke.  

Haghgoo, H. A. 
Pazuki, E. S. 
Hosseini, A. S. 
Rassafiani, M. 
 
2013 
 
Nr:5 

Syftet var att undersöka förhållandet mellan 
ADL - utförandet och allvarlighetsgraden 
relaterat till ASD, så väl som livskvaliteten 
bland Iranska stroke överlevare. 

Kvantitativ metod  
Urval: Deltagare (n=40) med ett konsekutivt urval från två 
strokerehabiliteringscenter. Första gångs insjuknande i stroke som 
diagnostiserats av en neurolog. Upplevt sig sorgsna de senaste 3 
månaderna med ett utfall på ≤ 22 i Mini Mental State Examination 
(MMSE). 
Bortfall: Inget bortfall. 
Datainsamlings metod: En Tvärsnittsstudie innehållande 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet: (SF-36). 

Studiens resultat visade att kvinnor hade en 
högre förekomst av depression jämfört med 
männen. ASD hos strokepatienter gav en 
lägre livskvalitet samt att ett starkt samband 
fanns mellan ADL-förmåga och 
strokepatientens upplevda livskvalitet.  
 
 
 
 
 
 

Kouwenhoven, S. E. 
Kirkevold, M. 
Engedal, K. 
Kim, H. S. 
 
2011 
 
Nr:6 

Syftet var att beskriva den levda upplevelsen av 
strokeöverlevare som lider av depressiva 
symtom i den akuta fasen rörande följande 
frågor: (a) Vilken typ av depression upplevs av 
en stroke patient i den akuta fasen. (b) Hur är 
det all leva med depression under de första 
veckorna efter stroke. 

Kvalitativ metod 
Urval: Informanter (n=9) Ålder 30-85.  
Vuxna individer med ett förstagångs insjuknande av stroke, ansågs lida av 
depression fastslagen av en psykiatriker med förmåga att kunna delta i 
intervjuer och besitta god kännedom i det norska språket. 
Bortfall: Inget bortfall.  
Datainsamling metod: Deskriptiv Hermeneutik fenomenologisk metod 
med djupgående intervjuer innehållande en intervjuguide. 
 
 
 
 

Studiens resultat visade att strokepatienter 
upplevde fysiska begränsningar efter stroke. 
Orsaken var energibrist som gav en negativ 
påverkan i det dagliga livet med en passiv 
attityd till omvärlden vilket ledde till 
upplevelser av apati och isolation. Patienter 
upplevde det även frustrerande att få hjälp 
med personlig hygien men med en viss 
acceptans.   
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Prlic, N. 
Kadojic´, D. 
Kadojic´, M. 
 
2012 
 
Nr:7 

Syftet var att fastställa livskvaliteten och 
återgången för strokepatienter till Osijek-
Baranya länet under 6 månader.  
 

Kvantitativ metod 
Urval: Deltagare (n=161) Ålder 35-98.  
Förstagångs strokeinsjuknande deltagare på en neurologiavdelning på 
universitetssjukhuset i Osijek som överlevde de första 10-15 dagarna. 
Bortfall: 2 avhopp, 10 stycken flyttade och 38 stycken avled under 
studiens gång. 
Datainsamlings metod: En longitudinell studie innehållande 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet (SF-36). 
 
 

Studiens resultat visade att kvinnor upplevde 
sämre fysisk och mental livskvalitet från en 
akut fas upp till 6 månader efter stroke.  

Röding, J. 
Glader, E-L. 
Malm, J. 
Lindström, B. 
 
2010 
 
Nr:8 

Syftet var att beskriva självskattning av 
livstillfredställelse bland yngre personer efter 
stroke och undersöka skillnaden mellan kvinnor 
och män samt de faktorer som associeras med 
livstillfredsställelse. 
 

Kvantitativ metod 
Urval: Deltagare (n=1425) Ålder 18-55.  
Deltagare togs ifrån Riks-Strokes register från det sista 6 månaderna under 
2001 och under hela 2002. Frågeformulär skickades ut till dem 
informanter med förstagångs insjuknande av stroke. 
Bortfall: 357 st. (25 %) 
Datainsamlings metod: Tvärsnittsstudie innehållande LiSat-9 och delar av 
livskvalitetsbedömningsinstrumentet Young haemorragic stroke 
individuals HSQ. 

Studiens resultat visade att faktorer som 
påverkade livskvaliteten negativt hos både 
kvinnor och män var personlig ADL, en 
nedsatt koncentrationsförmåga, att inte kunna 
arbeta och att inte kunna springa en kortare 
sträcka. Största påverkande faktorn för män 
att som ledde till en sänkt livskvalitet var 
avsaknad av betydelsefull person att leva 
med. Kvinnor var mer missnöjda med sina 
yrkesmässiga och ekonomiska förhållanden 
jämfört med männen. 
 
 

Simeone, S.  
Savini, S.  
Cohen, M. Z. 
Alvaro, R. 
Vellone, E. 
 
2014 
 
Nr:9 

Syftet var att beskriva upplevelsen hos 
strokeöverlevare tre månader efter utskrivning 
från ett rehabiliteringssjukhus. 

Kvalitativ metod 
Urval: Informanter (n=15) Ålder 34-85.  
Informanterna togs ut konsekutivt från en longitudinell studie med 80 
informanter, 3 månader efter dem skrevs ut från ett rehabiliteringssjukhus.  
Bortfall: Inget bortfall.  
Datainsamlings metod: Fenomenologisk metod. Strukturerad intervju med 
öppna svarsfrågor. 

Studiens resultat visade att personer med 
stroke upplevde ett mer osäkert liv. Att de 
kände sig som en börda för sin familj, vilket 
gav dem skuldkänslor. Trots viss fysisk 
återhämtning upplevdes meningslöshet och 
frustration över att rehabiliteringen tog tid. 
Patienter med fortsatt fysisk nedsättning 
upplevde ofta lättnadskänslor. Reducerad 
intellektuell, beslutsfattande och fysiska 
förmågor ledde till en sänkt livskvalitet. 
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Vrdoljak, D. 
Rumboldt, M. 
 
2006 
 
Nr:10 

Syftet var att utvärdera mikrosociala faktorers 
påverkan av livskvaliteten för strokeoffer. 
 
 
 

Kvantitativ metod 
Urval: Deltagare (n=100) Ålder > 52.   
Vuxna med en historia av endast en klinisk och CT fastslagen stroke. 
Samt (n=100) familjemedlemmar eller andra viktiga personer som bodde 
med informanterna och gav dem vård.  
Bortfall: Inget bortfall.  
Datainsamlings metod: Tvärsnittsstudie, ansikte mot ansikte intervjuer 
innehållande livskvalitetsbedömningsinstrumentet: Stroke Specific Quality 
of life scale (SS-QOL). 
 
 
 

Studiens resultat visade att endast en liten 
skillnad kunde ses i den sociala rollen mellan 
könen rörande livskvalitet. Kvinnor upplevde 
mer problem med sin mobilitet och 
familjeroll jämfört med männen från en akut 
fas upp till 1,5 år efter stroke.  

White, J. H. 
Magin, P. 
Attia, J. 
Pollack, M. R. 
Sturm, J. 
Levi, C. R. 
 
2008 
 
Nr:11 

Syftet var att undersöka långtidsupplevelsen av 
humörförändringar bland samhällsboende 
strokeöverlevare 1, 3 och 5 år efter stroke. 

Kvalitativ metod 
Urval: Informanter (n=12) Ålder 43-92. 
Ett strategiskt urval ifrån (n=91) informanter en tidigare tvärsnittsstudie.  
Tidigare behandlats på John Hunter Hospital, överlevande vid utskrivning 
till samhället med en historia av undersökningar och fastställning av stroke 
gjord av strokeläkare. 
Bortfall: Inget bortfall. 
Datainsamlingsmetod: En modifierad grundad tillvägagångssätt. 
Semistrukturerad intervju.  
 
 

Studiens resultat visade att fysiska 
begränsningar ledde till att strokepatienter 
drog sig undan sina meningsfulla aktiviteter, 
vilket gav dem en förändrad självkänsla. 
Känslan och upplevelsen av att vara beroende 
berodde på vilken ADL-förmåga patienten 
hade. Även hjälp i dagliga livet gav en känsla 
av ångest. Familj och vänner ansågs viktiga 
för strokepatienters förmåga att återta sitt liv 
där sociala förlust ledde till isolation.  
 

White, J. H. 
Magin, P. 
Attia, J. 
Sturm, J. 
Carter, G. 
Pollack, M. 
 
2012 
 
Nr:12 

Syftet var att undersöka psykologiska banor 
efter stroke. 

Kvalitativ metod 
Urval: Informanter (n=23) Ålder 37-94.  
Ett strategiskt urval ifrån (n=134) informanter från en tidigare 
longitudinell kvantitativ studie där informanterna hade behandlats, 
diagnosticerats och en fastställning av stroke hade gjorts av en neurolog. 
Bortfall: Inget bortfall.  
Datainsamlingsmetod: Longitudinell studie med semistrukturerade 
intervjuer. Ämnesguide användes.  
 
 
 

Studiens resultat visade att efter den första 
månaden upplevde strokepatienter sig mentalt 
instängda i sin kropp och oförmågan att lita 
på sig själva, vilket ledde till frustration och 
känslor av värdelöshet. Strokepatienter med 
en stabil personlighetstyp anpassade sig 
bättre till sina nya förutsättningar efter stroke.  


