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Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken för människor i världen i dag och orsakar 

funktionshinder och handikapp. Stroke är en enorm belastning både för individen och 

samhället i stort. Många drabbas av stroke och det påverkar hela deras livssituation. Syftet 

med den här studien var att beskriva faktorer som påverkar patienters upplevelser av 

livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Metoden utgjordes av en litteraturstudie där Polit 

och Becks (2010) nio steg har använts. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar; sju 

kvalitativa och tre både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna identifierades genom 

elektronisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Relevanta delar av artiklarna 

markerades för att finna likheter och skillnader och dessa organiserades sedan i 

huvudkategorier och subkategorier. Resultatet består av tre huvudkategorier: Känsla av 

oberoende, stöd och sociala relationer. Känsla av oberoende utgörs av subkategorierna: 

Förlust av kontroll och självständighet. Stöd utgörs av subkategorierna: Emotionellt stöd, 

instrumentellt stöd och psykologiskt stöd. Sociala relationer utgörs av: Svårigheter med det 

sociala umgänget och begränsningar. Resultatet visar att patienterna upplevde att de var i 

behov av psykologiskt stöd och stödet var den centrala faktorn som påverkade livskvalitet. 

Även sociala relationer hade stor inverkan på livskvalitet.  
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INTRODUKTION 

En av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp är stroke. Dödligheten i stroke 

minskar samtidigt som antalet som får stroke ökar (Engström 2005). Medelåldern för att 

drabbas av stroke är 75 år i Sverige. Varje år drabbas ca 200-300/100 000 personer av 

stroke. Risken för att återigen drabbas av en stroke ökar exponentiellt med åldern 

(Norrving & Olsson 2000).  

Stroke 

Slaganfall, eller stroke definieras av WHO (Norrving & Olsson 2000) som snabbt 

påkommande fokal störning av hjärnans funktion med symtom som varar minst 24 

timmar eller leder till döden, och där orsaken inte uppenbarligen är annan är vaskulär. 

Hjärninfarkt och hjärnblödning (intracerebralt eller subaraknoidalt) är de båda 

huvudtyperna av cerebralvaskulärsjukdom [CVS]. I det kliniska arbetet används termen 

slaganfall främst innan utredning (vanligen datortomografi DT) klargjort om bakgrunden 

är infarkt eller blödning (Norrving & Olsson 2000). 

Vanliga riskfaktorer för stroke är högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, rökning och 

alkohol. Även ålder är en stor riskfaktor. Symtomen beror på vilken del i hjärnan som 

skadan sitter i, vanliga symtom är halvsidig förlamning, afasi, känselbortfall, dysfagi, 

synbortfall och förvirring (Socialstyrelsen 2004). Enligt Martin et al (2002) försämrar 

stroke livskvalitet hos patienter som drabbats av stroke på flera olika områden. Därför 

tycker författarna det är av intresse att belysa vilka faktorer som påverkar patientens 

livskvalitet efter stroke. Det beskrivs även att patienter som drabbats av stroke upplever 

svårigheter i sin självständighet, familjefunktion, sociala interaktioner, sysselsättning och 

fritidsaktiviteter. Patienterna lider även av psykiska besvär som är viktiga för deras 

livskvalitet.    

Livskvalitet efter stroke 

Enligt Murphy et al (2008) har livskvalitet olika tolkningar beroende på vilket perspektiv 

individen har och på vilket sammanhang det har använts. Murphy skriver att hälsa 

(psykisk och fysisk), praktiskt och känslomässigt stöd samt ekonomi var påverkan till 

livskvalitet. Han beskriver även att psykologiskt välbefinnande, sociala relationer, 

aktiviteter, hem/grannskap och finansiella förhållanden var viktiga faktorer för 

livskvalitet. Rustøen (1993) beskriver att trivsel, glädje, psykisk hälsa, harmoni, lycka, 

tillfredsställelse och välbefinnande bygger upp livskvalitet. Naess (1987) menar, att bra 

självförtroende, gemenskap, glädje och att vara aktiv i sin livsstil höjer livskvalitet. Naess 

beskriver även att livskvalitet är en psykologisk faktor till psykisk hälsa. För Naess 

hänger människans egen bedömning av sin livskvalitet samman med personens psykiska 

hälsa. Naess säger att den psykiska hälsan innefattar att vara fri från sjukdom och 

psykiska besvär. Gemenskap innebär att ha en varm och ömsesidig relation med en annan 

människa, samt känna samhörighet i en grupp. Att ha själförtroende, att acceptera sig 

själv, att ha kontroll över sitt liv, att känna sig tillfreds, är grunden för självkänsla som 

leder till bättre livskvalitet. Att vara aktiv, enligt Naess, är att använda sin begåvning och 

sina möjligheter till exempel engagera sig i något som är meningsfullt för individen, att 

kunna sätta sina intressen i verket. Detta innebär att individen har en frihet att välja och 

upplever sig ha kontroll över sina egna handlingar som är viktigt för individens 

livskvalitet. Naess beskriver även att glädje uppkommer när individen upplever en 

grundstämning av trygghet och harmoni i sitt liv. Frånvaron av oro och ångest ger en 

grundstämning av glädje och välbefinnande.  
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Enligt Felce och Perry (1995) behöver vi en kombination av både livsvillkor och 

tillfredställelse för att uppnå livskvalitet. Samtidigt definierar Felce och Perry (1995) 

livskvalitet som synonym till tillfredsställelse. Tillfredställelse upplevs då personens 

värderingar, mål och behov är tillfredsställda. Enligt Naess (1987) är målsättningen viktig 

för livskvalitet, men som Naess säger ”what one expects to achieve is just as important as 

what one actually achieves” (Naess 1987 sid 29). En betydelsefull aspekt är tron. För 

Naess (1987) blir personen lyckligare av att få mer saker om personen tror det. Tror 

personen att fler vänner ger lycka, blir det oftast så.  

Chu Kee Lee et al (2008) visar i sin studie att patienter som drabbats av stroke har lägre 

livskvalitet på grund av kvarstående funktionshinder. Upplevelser av minskad livskvalitet 

relaterades till kognitiva, kommunikativa, fysiska och känslomässiga faktorer och socialt 

stöd. I en annan studie som genomfördes av Jones och Stewart (2002) leder stroke till 

höga nivåer av funktionshinder och handikapp bland överlevande. Patienterna upplevde 

en förskjutning i sin roll i livet på grund av förlusten av arbete, ekonomiska svårigheter 

och förlusten av vänner som var viktiga aspekter för deras livskvalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Patienters upplevelser vid stroke 

Att genomgå en stroke är en personlig påfrestning och påfrestning beskrivs som en livskris 

hos patienter. Patienter med stroke upplever sin livskris olika på grund av skadans 

lokalisering i hjärnan (Engström 2005). Krissituation innebär att resurser och erfarenheter 

inte är tillräckliga för att hantera den nya livssituationen (Cullberg 2006). Första tiden 

befinner sig många patienter som drabbats av stroke i ett psykiskt kristillstånd och 

upplever ångest, oro och nedstämdhet (Socialstyrelsen 2009). Enligt Socialstyrelsen 

(2005) leder stroke till krisutveckling hos både patienter och närstående. Både patienter 

och närstående behöver någon form av stöd och krishantering.  

Backe et al (1996) påpekar att livsutrymmet hos patienter som drabbats av stroke har 

begränsats på grund av förlusten av den egna kompetensen och tidigare vanor. Backe 

beskriver livet efter stroke som en pågående kamp (utvecklingskris och psykologisk kris) 

och insjuknandet av sjukdomen upplevs som en personlig katastrof. Engström (2005) 

menar att en sak är gemensam för personer som får stroke, förutsättningarna för det 

fortsatta livet har förändrats. 

Häggström et al (1994) beskriver i sin studie patienters upplevelser av att drabbas av 

stroke och hur deras livssituation förändras. Han menar att patienter som insjuknar i 

stroke känner osäkerhet, nedstämdhet och sorg. De kan även uppleva en förändring i 

kroppsuppfattningen och förvirring.  

Enligt Socialstyrelsen (2005) har patienterna problem med kroppsfunktioner, 

begränsningar av aktiviteter och problem med delaktighet efter stroke. Även emotionella 

reaktioner är vanliga efter stroke som bland annat depression, ångest, trötthet, irritabilitet 

och aggressivitet. 

Omvårdnad vid stroke 

Många behöver stöd under längre tid för att hantera sin livssituation och det gäller även 

för anhöriga (Engström 2005). Ofta har närstående begränsad kunskap om stroke vilket 

medför att de bildar en egen tanke om framtiden. Närstående behöver allmän information 

om stroke för att kunna hantera den nya livssituationen både praktiskt och emotionellt 

(Socialstyrelsen 2009). Målet med omvårdnaden vid patienter med stroke är att planera 

och hjälpa patienterna att utföra dagliga sysslor som till exempel förebygga 

ohälsa/sjukdom och bevara sin hälsa/friskhet (Häggström et al 1994). För att kunna skapa 
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en trygg och säker miljö hos patienter och närstående behövs omvårdnadsinsatser som 

information, undervisning och stöd till patienter och närstående. Insatserna i 

omvårdnaden av personen med stroke ska anpassas individuellt och åtgärderna skall vara 

målinriktade. Omvårdnadsåtgärderna syftar till att lindra lidanden som till exempel 

smärta och ångest, förhindra återfall och komplikationer och främja läkningen (Engström 

2005).  

Kirkevold (2000) beskriver Martinsens teori om att sjuksköterskan är en professionell 

ställföreträdare och hennes/hans professionella omdömen spelar en central roll i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ska kunna bedöma patienters lidande, hålla sig öppen och 

medkännande gentemot den andres lidande. Sjuksköterskan skall även hjälpa patienten att 

så bra som möjligt återfå och upprätthålla sin oberoende status. Martinsens menar att 

omvårdnaden skall baseras på en personlig relation mellan patient och sjuksköterska, där 

sjuksköterskan ser och känner patientens lidande. Genom denna utgångspunkt lindras 

lidande och frigör patientens livsmod.    

I föreliggande studie ses livskvalitet som ett helhetstillstånd utifrån Naess (1987) 

definition av livskvalitet och håller med hennes beskrivning om livskvalitet som är 

glädje, gemenskap, att vara aktiv, självförtroende, tillfredställelse och välbefinnande. 

Dessa är viktiga aspekter för att kunna uppnå högre livskvalitet. 

Problemformulering 

För att kunna hjälpa en människa att uppnå livskvalitet, måste vi betrakta livskvalitet som 

ett helhetstillstånd (Naess 1987). Stroke är en plötslig händelse som inträffar utan 

förvarning och som påverkar patienters fysiska och psykiska hälsa. Stroke begränsar även 

deras sociala liv. Som allmänsjuksköterskor kommer vi att möta patienter med stroke. 

Därför behöver sjuksköterskan få en förståelse för hur en person kan uppleva sin 

förändrade livssituation efter stroke och hur detta påverkar deras framtida liv och 

livskvalitet. Vi vill därför belysa detta ämne, för att lyfta fram de faktorer som påverkar 

livskvalitet hos personer med stroke och sedan kunna främja patienternas livskvalitet.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar patienters upplevelser av 

livskvalitet efter att ha drabbats av stroke 
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METOD 

Studien har genomförts som en litteraturstudie och bygger på vetenskapliga artiklar inom 

det befintliga forskningsområdet. Författarna har utgått ifrån Polit och Becks (2010) 

modell i nio steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 . Flödesschema av en litteraturstudie. Fritt översatt (Polit & Beck 2010 sid 172). 

Litteratursökning och urval 

I andra steget (Polit & Beck 2010), planerades vilka databaser och sökord som skulle 

användas. Studien baserades på vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, danska, norska, 

svenska och turkiska. Artiklar som belyste patientens upplevelse av livskvalitet 

inkluderades. Artiklar som exkluderades var reviewartiklar. Artiklar som var äldre än tio år 

och skrivna på andra språk än de i inklusionskriterierna valda språken exkluderades. Artiklar 

som belyste livskvalitet av stroke patienter efter tolv månader och framåt exkluderades. 

 I tredje steget (Polit & Beck 2010), söker författarna material i databaser för att identifiera 

relevanta referenser. Databassökningarna gjordes i CINAHL och PubMed. I CINAHL 

användes Thesaurus. Sökorden i CINAHL var stroke, stroke patients, quality of life, life 

experience. Först användes sökorden enskilt sedan kombinerades de olika sökorden ihop. 

Stroke kombinerades med quality of life vilket resulterade i 407 träffar och sedan 

kombinerades stroke med life experience vilket resulterade i 33 träffar. Stroke patients 

kombinerades med quality of life vilket resuleterade i 100 träffar och sedan kombinerades 

stroke patients med life experience vilket resulterade i sex träffar. CINAHL sökningarna 

resulterade i 49 artiklar som motsvarade studiens syfte. I PubMed användes MESH-Termer. 

Sökorden i PubMed var stroke/psychology, quality of life/psychology och life change event. 

Stroke/psychology kombinerades med quality of life/psychology vilket resulterade i 264 
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träffar och sedan kombinerades stroke/psychology med life change event vilket resulterade i 

40 träffar. PubMed sökningarna resulterade i 28 artiklar som motsvarade studiens syfte. 

Totalt resulterade sökningarna i 79 artiklar.  

Urval I 

Urval I gjordes genom att författarna sökte i databaserna på de valda sökorden efter syftet 

och titeln. Under elektronisk sökning lästes titlarna och abstrakt (Polit & Beck 2010) i fjärde 

steget, för att se lämpligheten mot studiens syfte vilket resulterade i totalt 79 artiklar i urval 

ett. Av 79 artiklar exkluderades 62 artiklar som inte motsvarade studiens syfte, inte var 

vetenskapliga samt en artikel som var dubblett. Reviewartiklar och artiklar som berörde 

närståendes upplevelser exkluderades. Arton artiklar blev kvar till urval II 

Urval II 

I femte steget (Polit & Beck 2010), togs relevanta och lämpliga referenser ut samt 

irrelevanta och olämpliga referenser sorterades bort. Arton artiklar i urval II lästes i sin 

helhet både enskilt och gemensamt av författarna, utifrån studiens syfte. Artiklar som 

överstämde med syftet inkluderades. Åtta artiklar föll bort. Tio artiklar blev kvar till urval 

III. 

Urval III 

Till urval III återstod tio artiklar som svarade på studiens syfte. Artiklarna lästes och 

anteckningar gjordes (Polit & Beck 2010) i steg sex. I steg sju (Polit & Beck 2010) 

granskades artiklarna, enligt mall (Avdelningen för omvårdnad 2004) för att se om studierna 

höll vetenskaplig och forskningsmässig kvalitet. Efter granskningen kvarstod tio artiklar. En 

sammanställning av antal träffar i databassökningen och urval presenteras i tabell ett och 

tabell två. Artiklarna i urval III visas i en artikelmatris i bilaga 1.   

Tabell 1 elektronisk sökning i CINAHL.  

DB Nr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval II Urval III 

C 

I 

N 

A 

H 

L 

1 Stroke 15166    

2 Stroke patients 1256    

3 Quality of life 20567    

4 Life experience 3457    

5 1 AND 3 407 13 6 4 

6 1 AND 4 33 8 2 1 

7 2 AND 3 100 27* 1 0 

8 2 AND 4 6 1 1 0 

9 Totalt antal I  

CINAHL 

 49 10 5 

*En av dessa artiklar förekom i både CINAHL och PubMed 
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Tabell 2 elektronisk sökning i PubMed. 

DB Nr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval II Urval III 

P 

U 

B 

M 

E 

D 

1 Stroke/psychology 1986    

2 Quality of life/psychology 54965    

3 Life change event 7331    

4 1 AND 3 40 12 4 2 

5 1 AND 2 264 16* 3 3 

6 Totalt antal I PubMed  28 7 5 

    Manuell sökning 

 

2 2 1 0 

*En av dessa artiklar förekom i både PubMed och CINAHL 

Databearbetning 

I steg åtta (Polit & Beck 2010), genomfördes analys och sammanställning av materialet. 

Livskvalitet analyserats utifrån Naess beskrivning av livskvalitet. Naess beskriver 

livskvalitet som glädje, gemenskap, självförtroende som upprätthåller en god 

livssituation. Artiklarna som återstod genomlästes flera gånger av båda författarna. Vid 

läsning markerades de delar som svarade mot studiens syfte och anteckningar gjordes. 

Ord, meningar och delar av texten skrevs ned och genomlästes ytterligare flera gånger av 

båda författarna för att kunna finna likheter och skillnader. De texter och meningar som 

tycktes höra ihop och säga samma sak bildade olika subkategorier. De första 

subkategorierna identifierades utifrån artiklarnas resultat var förlust av kontroll, 

självständighet, psykologiskt stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd, svårigheter med 

det sociala umgänget och begränsningar. Därefter fortsatte bearbetningen av 

subkategorierna som slutligen utmynnande i huvudkategorier. Utifrån likheter och 

skillnader har författarna kommit fram till tre huvudkategorier. Författarna använde citat 

på original språk för att styrka resultatets trovärdighet.  

Etiska överväganden 

Vid en litteraturstudie ska etiska överväganden göras noggrant. Artiklarna som ingår i 

litteraturstudien skall redovisas och att resultatet som både stödjer och inte stödjer 

författarnas egna åsikter skall ingå i resultatet (Forsberg & Wengström 2008). Materialet 

för forskningen skall vara vetenskaplig och godkänd av etiska kommittéer. Den mest 

grundläggande etiska principen för forskning är att man tolkar och översätter så 

sanningsenligt som möjligt (Polit & Beck 2010). Författarna har inte citerat med 

översättning utan citering har skett på original språket för att inga förvrängningar av data 

skall ske. Granskning av artiklar och sammanställning av resultat har skett så objektivt 

som möjligt utan att personliga åsikter och värderingar har påverkat resultatet. För att 

uppnå etiskt ställningstagande skall arbetet ske utifrån de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen (Sykepleiernes samarbeid i Norden 2003). Enligt Backman (2008) 

måste referenserna vara fullständiga och korrekta för att möjliggöra en entydig 

identifiering av originalkällan.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier; känsla av oberoende, stöd och sociala 

relationer.. Känslan av oberoende består av subkategorierna, Förlust av kontroll och 

Självständighet. Stödet består av subkategorierna, Emotionellt stöd, Psykologiskt stöd och 

Instrumentellt stöd. Sociala relationer består av subkategorierna, Svårigheter med det 

sociala umgänget och Begränsningar. Varje kategori illustreras med citat från de 

vetenskapliga artiklarna som ingår i analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Schematisk bild av studiens resultat. 

Känsla av oberoende 

Förlust av kontroll 

Burton (2000) och Ch’Ng et al (2008) visade i sina studier att bristen av kontroll ledde till 

att individerna kände sig beroende av andra. Enligt Ch’Ng et al (2008) upplevde patienterna 

det frustrerande att förlora kontrollen över personlig vård. Den personliga vården kan till 

exempel vara toalettbesök och dusch och detta upplevde patienterna som en stor förlust av 

värdighet. Att ha kontroll över sitt liv var ett sätt att bevara värdighet och självrespekt. Brist 

på kontroll över sitt liv framkallade även känslomässiga reaktioner från många patienter i 

studien. 

 

En manlig patient i studien berättade: 

 

”The doctors would poke you and examine you without you knowing. It is your body but they 

don´t respect that.” (Ch’Ng et al 2008, s.1139) 

 

 

Clarke och Black (2005) beskrev att det var viktigt för patienter som drabbats av stroke att 

kunna hitta nya vägar och sysselsättningar för att återvända till sin förra framträdande roll 
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livskvalitet efter att ha 
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Emotionellt stöd Psykologiskt stöd Instrumentellt stöd 

Svårigheter med det sociala 

umgänget 
Begränsningar 
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och aktiviteter. Detta leder till att patienten får en ökande känsla av kontroll över sitt liv och 

känner tillfredsställelse. Studien visade även, att de som inte hade hittat ett sätt att återfå 

kontrollen över sitt liv på ett tillfredsställande sätt, tenderade att få en lägre livskvalitet. 

 

Enligt Clarke och Black (2005) var det fysiska oberoendet avgörande för patienter som 

drabbats av stroke, det vill säga förmågan att identifiera sig med den person de var innan sin 

stroke. En manlig deltagare i studien beskrev sig själv som en aktiv person innan stroken, 

han kommenterade sedan ”Well, you know, it hurts me to see little two-year-olds and four-

year-olds running around. I can´t do that”(Clarke & black 2005, sid. 325). Denna förlust av 

funktion ledde honom till att kämpa med känslorna av sin tidigare identitet. Fysiskt 

oberoende har bevisats i studien från många deltagare att det var en stor faktor som 

påverkade deras livskvalitet. Även fem deltagare beskrev att deras fysiska och kognitiva 

oberoende ställning och kvalitet i deras liv påverkades mindre. En deltagare beskrev att 

hennes fysiska och kognitiva oberoende inte var påverkat. På grund av hennes goda 

äktenskap och hjälpen från familjen kände hon glädje och livskvalitet, vilket enligt 

deltagaren var de faktorer som ledde till lycka.  

 

I en annan studie som genomfördes av Jaracz och Kozubski (2003) visade resultatet med 

hjälp av Barthel Index (BI) att försökspersonerna på grund av sin funktionella status, aktivt 

dagligt liv (ADL) upplevde en högra grad av beroende än kontrollgruppen.  

 

I en studie som genomfördes av Robinson-Smith et al (2008) med hjälp av Quality of life 

index stroke scale version (QLI) visade låga poäng och därmed ett beroende på grund av 

brist på jobb, sexliv och personlig kontroll. Detta visades hos försökspersonerna en och sex 

månader efter stroke. Resultatet visade även lägre livskvalitet hos deltagare som var 

pensionärer jämfört med de som var yrkesaktiva.  

 

O´Connell et al (2001) och Ch’Ng et al (2008) menar att ha kontroll över sitt liv beskrivs 

som en källa till glädje och framgång. På grund av stroke förlorar patienten både glädje och 

oberoende som var faktorer till livskvalitet.  

 

Självständighet 

En studie av Lynch et al (2008) visade, att behålla sin självständighet var en viktig faktor för 

patienterna. Att inte kunna göra något själv leder till att patienten blir beroende av andra. Att 

få hjälp från sina anhöriga beskriver patienterna som frustrerande eftersom de kände att de 

anhöriga förstärkte deras osjälvständighet. En deltagare visade starka emotionella reaktioner 

på familjemedlemmar som försökte hjälpa honom, även många patienter uppskattade 

anhörigas stöd men kände sig väldigt obekväm med deras beroende av andra.  

En patient i studien sa: “... sometimes you feel like you´re dependent, you know, and I don´t 

like that feeling…” (Lynch et al 2008, s. 520)  

 

En annan manlig patient beskrev sin självständighet och sa:  

 

…when my wife would come to help me…and I would (say) “stop 

it, go away, let me dress myself, you know...where did you come 

from?” “I´m here to help you.” “Well, if I don´t learn for myself 

and you keep coming to help me, I can´t learn.” And that was 

making me angry, because she kept helping me. (Lynch et al 2008, 

s. 520) 
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O´Connell et al (2001) och Ch’Ng et al (2008) beskrev i sina studier att många patienter som 

drabbats av stroke förlorade sin körförmåga och detta påverkade deras självkänsla. Genom 

att förlora sin förmåga att utföra något självständigt, resulterar det i att individen förlorar en 

viktig roll. En patient i studien berättade:  

 

”That was one of the most frustrating things...If i wanted to go 

somewhere i´d have to wait for someone to come pick me up. And 

then when you´re finished wherever you were you had to wait for 

them to take you home again” ( O´Connell et al 2001, s. 122) 

 

Ch’Ng et al (2008) påpekar att konsekvenserna av funktionshinder var en stor utmaning för 

de patienter som drabbats av stroke att anpassa sig till de dagliga uppgifterna. Förmågan att 

engagera sig i roller inom familjen var en viktig utmaning för patienter som drabbats av 

stroke. Oförmågan att återuppta rollen som inbringare för familjens inkomster, beskyddare 

och bilförare var viktiga för patienter som drabbats av stroke på grund av att de inte kunde 

vara självständiga i sin roll. En manlig patient sa:  

 

”As a man, i was the one to provide for my family and i had a 

young family at the time. I felt inadequate and in those days there 

were a lot of home invasions. I thought how will i protect them, it is 

my role to protect them.”(Ch’Ng et al 2008, s. 1140) 

Stöd 

Emotionellt stöd 

Enligt en studie som genomfördes av Jaracz och Kozubski (2003) visade resultatet med 

hjälp av Quality of life index skalan (QLI) att de deltagare i studien som bodde med familjen 

hade högre livskvalitet på grund av det känslomässiga stödet från familjen. Det 

känslomässiga stödet var här den mest avgörande faktorn för livskvalitet.  

 

Lynch et al (2008) beskrev i sin studie att stödet från familjen och vänner var betydelsefullt 

och viktigt för många patienter. Många deltagare i studien upplevde det emotionella stödet 

negativt från familjemedlemmar. Deltagarna menar att familjemedlemmar hade vägrat att 

kommunicera med dem och även varit otåliga och arga på patienten som hade drabbats av 

stroke. En patient sa:   

 

…all the people i worked with…stood by me. …But I had an 

unusual situation, because my dauther; who is a doctor now, she 

hasen´t come to grips. …she can´t look at me like a normal person. 

…it´s  so hard. I have a son in the Navy, and Red Cross notified 

him, that I had a stroke, and he told them he didn´t care about me 

anymore…So I´ve had to deal with my own children. (Lynch et al 

2008, s. 519) 

 

 

Clarke och Black (2005) och Ch’Ng et al (2008) påpekar också vikten av stödet från familj, 

vänner och stödgrupper som var viktigt för patienters livssituation, efter att de haft sin 

stroke. En patient i studien identifierar sin hustru som en viktig källa till emotionellt stöd 

och praktisk hjälp: ”She´s the only support I have. Nobody else around…. Yeah, without her, 

I don´t know. She gives me motivation. You have to have motivation.” (Clarke & Black 2005, 

s. 329). Deltagarna identifierar familjemedlemmen som stöd, med olika instrumentella 
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aktiviteter som till exempel bilkörning, shopping som var begränsad efter deras stroke. Både 

det emotionella och instrumentella stödet var viktiga aspekter för patienternas 

välbefinnande. Frånvaron av stöd efter stroke har negativa effekter på patienter med strokes 

livskvalitet. 

 

Ch’Ng et al (2008) beskrev även den unika och viktiga rollen från stödgruppen. Patienterna 

hade behov att prata med personer som befann sig i samma situation som de själva. De 

menade att stödet från gruppen visade att de inte var ensamma om att genomgå en stroke. 

Stödgruppen underlättade situationen för många genom att de fick praktiska tips om deras 

livssituation och funktionshinder. Deltagarna menade att de blev mer förstådda av 

stödgruppen än av familjemedlemmar och vänner. Stödet från gruppen ledde till att 

patienterna fick en positiv attityd, en känsla av självförtroende och inspiration till att 

fortsätta kämpa och detta stöd har stor påverkan på patienternas livskvalitet efter stroke.  

En kvinnlig patient sa:  

 

”People who have had a stroke can understand you. I cared for my 

mother after two strokes and I thought I understood, but have 

realized that I did not. You only really relate when it has happened 

to you.” (Ch’Ng et al 2008, s. 1141)  

 

Resultatet i en studie som genomfördes av Robinson-Smith et al (2000) och med hjälp av 

QLI visade att emotionella stödet från familj och vänner ligger högst i QLI skalan. En högre 

livskvalitet hos försökspersonerna en och sex månader efter stroke som relaterades till 

emotionella stödet från familj och vänner.  

 

Instrumentellt stöd 

Clarke och Black (2005) och Ch’Ng et al (2008) belyste i sina studier att hälso-tjänster och 

resurser som till exempel sjukgymnastik, talträning, engagemang i verksamhet och 

omfattande information var viktiga aspekter i patienternas livskvalitet. Studien visade att 

många patienter som drabbats av stroke berättade att de upplevde en positiv påverkan av 

hälsoresurser som till exempel insatser från arbetsterapeuter. En patient i studien med endast 

en fungerande arm berättade hur arbetsterapeuten hjälpte honom att laga mat med hjälp av 

uppmuntran (Clarke & Black 2005). Hälsoresurser ökade även patienternas förmåga att 

anpassa sig i sin nya livssituation och detta gav en positiv inverkan på deras livskvalitet. 

Deltagarna upplevde även att färdtjänsten gav patienter som drabbats av stroke med 

funktionshinder möjligheten att utföra värderade aktiviteter. 

 

O´Connell et al (2001) visade inkonsekvenser i uppföljningen av rehabilitering efter 

sjukhuset. Bristen på strukturerat rehabiliteringsprogram har lett till att patienterna var 

isolerade, på grund av att de inte kände till stödtjänsterna för att kunna söka hjälp. 

Patienterna kände att de blev åsidosatta i samhället, då de inte visste vilka resurser de kan 

komma åt och vad de skall vara nytta till. Detta gjorde att patienterna blev oroliga för hur de 

skulle klara sig i hemmet efter utskrivning från sjukhuset.  

 

Psykologiskt stöd 

Ch’Ng et al (2008) beskriver att många deltagare klagade på att de inte fick tillräckligt 

psykologiskt stöd, utan att sjukvården koncentrerade sig på den fysiska aspekten av 

rehabilitering. Flera av deltagarna i studien upplevde brist på det psykologiska stödet. 
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Många deltagare upplevde svårigheter med att hitta information om stödtjänster för att 

kunna uttrycka sina känslor av oro. Deltagarna klagade även på allmänläkarna, som inte 

kunde se deras behov av psykologiskt stöd innan det uppstår en kris som till exempel tankar 

om självmord. Deltagarna som hade fått psykologiskt stöd av psykolog, psykiater eller 

kurator mådde bättre. Det psykologiska terapin minskade isoleringen, ökade patienternas 

förmåga att hantera sin sjukdom och förbättrade deras sinnesstämning. En manlig deltagare 

berättade: 

 

”Seeing the psychotherapist made me look at things differently, 

accept that i cannot do as much as i would like to at the moment 

and maintain hope that this will change.” (Ch’Ng et al 2008, s. 

1142) 

 

Resultaten visade på bristande psykologiskt stöd hos patienter som drabbats av stroke. 

Patienterna upplevde en grad av depression som inte behandlades eller erkändes, vilket 

ledde till att en patient hade tankar om självmord: ”Yeah, I´ve tried to commit suicide twice” 

(O´Connell et al 2001).   

Sociala relationer 

Svårigheter med det sociala umgänget 

Enligt Winkes et al (2006) är det de psykologiska och somatiska besvären på grund av 

kognitiva störningar hos stroke patienter som inskränker deras sociala liv. En förändring av 

det sociala livet och de sociala relationerna beskrevs som känslomässigt påfrestande. 

Deltagarna klagade över somatiska besvär som till exempel yrsel, huvudvärk och trötthet. 

De somatiska besvären ledde till att patienten inte orkade engagera sig i nya livssituationer 

som till exempel att vara i en större grupp. Deltagarna upplevde också en mental långsamhet 

som minskade deras sociala relation med vänner och arbetskamrater och en patient beskrev: 

 

”When i am in a busy pub, where a lot of people are talking at the same time, i´d rather go 

home. The fast conversation drives me crazy.” (Winkens et al 2006, s. 831)  

 

I en studie som genomfördes av Skånér et al (2007) visade resultatet med hjälp av 

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS-S) förekomsten av depression vid 

tre och tolv månader, det var inga signifikanta skillnader mellan tre och tolv månaders 

depression som var en stor faktor i deras självskattade hälsa. Deltagarna utvecklade även 

symtom som fatigue, smärta och sorg som har påverkan på deras sociala liv. I en annan 

studie som genomfördes av Jaracz och Kozubski (2003) visade resultatet med hjälp av Zung 

Self-Rating Depression Scale (ZDS) att deltagarna utvecklade depression. Förekomsten av 

depressionen var högre hos kvinnor än hos män. Depression var en faktor för livskvalitet i 

studien. Resultatet från en studie av Robinson-Smith et al (2000) visade depressiva symtom 

hos personer som bodde ensam och depression och coping stod för 52% av variansen i 

livskvalitet.   

 

Enligt Burton (2000) och O´Connell et al (2001) hade deltagarna upplevt en förändring av 

de sociala relationerna och har funnit att social isolering var en faktor som påverkade hela 

deras framtida liv. Många deltagare beskriver att stroke minskade sociala kontakter med 

vänner och familj, detta är på grund av att de kände sig obekväma att kommunicera med sin 

omgivning och denna faktor försämrade deras livskvalitet och en patient beskrev:  
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”It’s like after a funeral, you get quite a bit of attention early on 

and then friends drop off, generally because they’re not perhaps 

understanding as to what’s going on or how to relate as well.” 

(O´Connell et al 2001, s. 123)  

 

Samtidigt kände deltagarna i studien en känsla av att vara fast i en bur på grund av sin stroke 

och det ledde till isolering. Deltagarna menar att de är tvungna att vänta på andra för att 

kunna utföra sina aktiviteter (Burton 2000). En deltagare i studien sa: 

 

”I always feel that i´m just stuck in this chair, waiting for something to happen. It´s really 

difficult.” (Burton 2000, s. 307)  

 

Resultaten i en studie som genomfördes av Lynch et al (2008) visade att språksvårigheter 

har en mer direkt inverkan på de sociala relationerna. Patienterna i studien upplevde 

känslomässiga reaktioner på grund av kommunikations svårigheter. En patient beskriver 

förödmjukande upplevelser som till exempel hans bristande förmåga att tala med en läkare.  

 

Begränsningar 

Enligt en studie som genomfördes av Robinson-Smith et al (2000) visade resultatet att 

sjukdomen bidragit till begränsningar i de sociala aktiviteterna. Sex månader efter stroke 

visade försökspersonerna en lägre poäng i livskvalitet på grund av stress och oro i ett liv, 

oförmågan att resa på semester, utöva fritidsaktiviteter på samma sätt som innan stroke. 

Efter intagandet i rehabiliteringen en månad efter stroke med hjälp av Functional 

Independence Measure (FIM) förbättrades det totala FIM betyget från medelvärdet 84 till 

106 på grund av ansvarsfrihet. Resultatet visade att deltagarna som hade visat ökad self-

efficacy hade ökad livskvalitet.    

 

Resultaten i en studie av Bendz (2003) visade upplevelsen av en minskad förmåga att 

koncentrera sig, att behålla kunskap, vilket ledde till osäkerhet och påverkade 

återuppbyggnaden av patienternas framtida sociala liv. En kvinnlig deltagare i studien 

beskriver hur tröttheten efter stroke påverkade hennes sociala umgänge med familj och 

vänner. På grund av tröttheten menar hon att hon inte längre kunde ha planer för dagen och 

att hon var tvungen att avstå från viktiga sociala evenemang. Hon beskrev hur tröttheten 

minskade hennes sociala liv.   

 

“…I´ve promised to meet somebody or to go to watch ice-hockey or 

something … and when the time comes you might be completely 

whacked … and I can´t make it.” (Bendz 2003, s. 218) 

 

Clarke och Black (2005) beskrev även kognitiva störningars påverkan på livskvalitet. 

Många strokeöverlevande beskriver att deras minnesproblem gjorde att de förlorade sin 

känsla av sammanhang och begränsade förmågan att utföra färdigheter i sitt yrkesmässiga 

liv. En patient som drabbats av stroke noterade förändringar i sin förmåga att utföra 

vardagliga uppgifter som till exempel att hantera en tidning med hjälp av ett gem, och 

hänga kläder i garderoben som visade begränsningar i deras liv och minskade livskvalitet. 

Burton (2000) beskrev i sin studie att stroke leder till att patienterna förlorar en viktig roll i 

familjen. Många patienter med stroke klarade inte av att göra samma saker som förut. 

Patienterna uppgav att deras familjeroll och sociala nätverk var hotade på grund av 

begränsningar av sjukdomen. De drabbade kände att de var tvingade att anpassa sig till den 
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nya rollen. En deltagare i studien beskrev: 

 

”I had always driven us to [supermarket] on Friday evenings. I 

couldn´t do it anymore. I suppose it¨s daft but it was what we did 

together. Not anymore. I help put the things away. Well as much as 

I can. But it´s not the same.” (Burton 2000, s. 307) 

 

Resultatet i en studie som genomfördes av Lynch et al (2008) beskrev hur fysiska 

begränsningar hade påverkan på patienters livskvalitet. En patient beskrev hur han förlorade 

sitt arbete efter sin stroke. Även om han ansåg sig förmögen att kunna arbeta, var det ingen 

som ville anställa honom. Patienterna rapporterade hur de skulle lära sig att anpassa sig till 

sina fysiska begränsningar genom att hantera de slags kläder de kan använda eller klara av 

att läsa en bok. 

DISKUSSION  

Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar patienters upplevelser av 

livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Författarna anser att det var av vikt att känna till 

faktorer som kan påverka patientens upplevelser av livskvalitet för att på bästa sätt kunna 

vårda patienter som drabbats av stroke och bidra till att patienten kan få en bättre 

livssituation. I analysen har Naess (1987) definition av livskvalitet används därför är 

resultatet inriktat på Naess aspekter av livskvalitet. Resultatet visade många faktorer som 

påverkar livskvalitet hos patienter som drabbats av stroke. Känsla av oberoende var viktigt 

för många patienter efter stroke, och detta genom att ha kontroll över sitt liv och känna 

självständighet i sitt handlande. Stöd var den mest avgörande faktorn som påverkade 

livskvalitet hos stroke drabbade. Stödet kan vara emotionellt, instrumentellt och 

psykologiskt. Patienterna upplevde att stroke påverkade deras sociala relationer och att de 

blev isolerade och denna brist hade effekt på deras livskvalitet. Begränsningar och 

upplevelser av att hålla det sociala umgänget var kopplat till de sociala relationerna.  

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie som utformades enligt Polit och Beck (2010). 

Litteraturstudien är en sammanställning av kunskap som motsvarar studiens syfte och 

grundar sig på tidigare publicerat vetenskapligt material. I litteraturstudien valdes sökord ut 

som ansågs stämma överens med syftet. Trots att sökorden var olika i CINAHL och PubMed 

var innebörden av dessa sökord den samma. Sökord som användes i CINAHL var stroke, 

stroke patients, quality of life och life experience. Sökord som användes i PubMed var 

stroke/psychology, quality of life/psychology och life change events. Anledningen till de 

olika sökorden som använder i databaserna var att databaserna har egna förutbestämda 

sökord. Dessa sökord valdes då författarna ansåg att de var relevanta till det valda syftet för 

att kunna inkludera artiklar om patientens subjektiva upplevelser av livskvalitet. Författarna 

valde att använda CINAHL och PubMed, eftersom dessa gav många relevanta artiklar. 

Databasen PsychINFO kunde ha gett andra värdefulla artiklar och detta kunde ha påverkat 

studiens resultat. Studiens resultat består av tio artiklar som är från elektronisk sökning. Sju 

artiklar var kvalitativa och tre artiklar var både kvalitativa och kvantitativa. Författarna anser 

att det är en bra fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom studien 

bygger på patienters upplevelser. Författarna koncentrerade sig på aktuell forskning och 

därför användes tidsintervallen 2000-2010. Artiklarna kunde vara både kvantitativa och 

kvalitativa. Utifrån databearbetningen har data sammanställts, som haft relevans för studiens 

syfte. I föreliggande studie studerades patienternas upplevelser av livskvalitet på ett relativt 

tidigt stadium, därför sattes tidsgränsen tolv månader. Författarna menar att som 
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allmänsjuksköterska kan vi träffa dessa patienter på flera ställen inom vården. Det är därför 

av vikt att belysa dessa tidigare upplevelser. Syftet i de artiklar som inkluderades har delvis 

eller helt stämt överense med litteraturstudiens syfte. Alla artiklar behandlar inte enbart 

livskvalitet, men ansågs ändå relevanta då de behandlar upplevelser efter stroke och faktorer 

som påverkar livssituationen vilket ger graden av livskvalitet både positivt och negativt. I 

vissa studier har livskvalitet identifierats utifrån studiens operationella definition av 

livskvalitet. Alla artiklar som har funnits var etiskt godkända och deras kvalitet har 

granskats utifrån granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskningen 

gjordes för att se om artikelns innehåll uppfyllde kriterierna för denna litteraturstudie. 

Orsaken till att artiklarna exkluderades i databearbetningen var att de inte belyste exakt 

studiens syfte och belyste ofta närståendes, nyckelinformatörer och vårdpersonalens 

perspektiv. Många artiklar undersökte patienters upplevelse av stroke efter två år och framåt.  

Resultatdiskussion 

Stroke resulterar i att individen förlorar förmågan att ha kontroll över sitt liv. Enligt Naess 

(1987) har individen frihet att kunna bestämma och ha kontrollen över sitt liv. Detta var 

viktigt för individens livskvalitet. Bristen av kontroll leder till att individen känner sig 

beroende av hjälp från andra eller att använda hjälpmedel för att klara det dagliga livet. 

Kontrollförlusten leder till att individen inte längre kan göra samma saker som förut. Sysslor 

som identifierar individen kan inte längre utföras alls eller med svårigheter på grund av den 

förlorade tidigare identiteten (Backe et al., 1996). Att behålla sin självständighet var en 

viktig faktor. Detta bekräftas av Backe et al (1996) och Murphy et al (2009) studier, där det 

framkom att patienterna klagade över att de inte längre hade sin självständighet kvar. På 

grund av sitt funktionshinder kunde de inte längre vara lika aktiva som de varit innan sin 

stroke. Saker som de kunde utföra tidigare blev ett stort problem för patienterna på grund av 

att de inte längre kan utföra dem. Flertalet kände sig beroende av andra för att klara sig. 

Begränsning av självständigheten ledde till att patienterna inte längre kunde utföra saker 

som gjorts tidigare, som till exempel att kunna arbeta och utöva fritidsaktiviteter. Även hjälp 

av familjemedlemmar med till exempel matservering, hygien ökade behovet av andra. Detta 

beskriver även Naess (1987) i sin definition av livskvalitet att självständigheten är en 

betydelsefull faktor som höjer livskvalitet hos individen. 

Resultaten visar att stödet var den centrala faktorn som påverkade livskvaliteten. Stödet 

kunde vara emotionellt, instrumentellt och psykologiskt. Felce och Perry (1995) beskriver 

att underhållning av familjeband, sociala relationer och deltagande i samhället är viktiga 

aspekter av livskvalitet. Det emotionella och känslomässiga stödet från familjen var det 

viktigaste för många patienter. Detta bekräftas av Murphy et al (2009) studie att familjen var 

en viktig källa till det emotionella, instrumentella och sociala stödet. Familjemedlemmarna 

betydde vänskap, kärlek och stöd samt praktisk hjälp. Det stödet ger positiva känslor och 

ökad livskvalitet hos patienter som drabbats av stroke. Tamm (2002) menar att patienten 

som genomgår en allvarlig sjukdom kan hantera detta om patienten bor tillsammans med 

familjen eller har nära vänner runt sig. Familjen och vänner bidrar till det känslomässiga 

stödet. Det är oftast familjen och vänner som är tillsammans med patienten och delar deras 

tankar om sjukdomen och hälsa samt försöker hitta nya sätt att hantera tillvaron på. Erikson 

(2000) menar att människans centrala behov är behovet av kontakt med andra, känna 

delaktighet och ha en känsla av att tillhöra en grupp eller en kultur.  

Lynch et al (2008) säger att det instrumentella stödet hjälper många patienter att hantera sin 

fysiska begränsning. Jones och Stewart (2002) bekräftar detta i sin studie, att det inte bara är 

stöd som krävs för fokus på fysisk rehabilitering. Patienterna i studien krävde stöd som 

skulle hjälpa dem att anpassa sig till sin nya livssituation. Stödet från sjuksköterskor och 
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pågående samordnad rehabilitering skulle bidra till en förbättring av fysisk förmåga. Det 

visades även brist på organiserande psykosocialt stöd från terapeuter efter stroke och detta 

ledde till allmän nedgång av livskvaliteten. Naess (1987) beskriver livskvalitet som en 

psykologisk faktor till psykisk hälsa, det vill säga att individens egen bedömning av psykisk 

hälsa är en viktig faktor för livskvaliteten.  

Många patienter med stroke upplever på grund av sjukdomen en social isolering, ensamhet, 

en minskning i de sociala aktiviteterna och minskade sociala kontakter. Tillfredställelse, 

glädje, harmoni, tro och gemenskap var viktiga aspekter som bygger upp livskvalitet (Felce 

& Perry, 1995; Rustoen, 1993; Naess, 1987). Enligt Pound et al (1998), är det största 

problemet svårigheter med att lämna huset eller att vara bunden till sitt hem på grund av sina 

svagheter i kroppen och problem med balansen. Svårigheterna påverkade det sociala livet på 

grund av att individen inte alls kunde gå ut även om det bara handlade om att ta sig ut i 

trädgården eller gå nedför trapporna i huset. Patienterna klagade på att verksamhets nivåer 

minskade som till exempel dans, läsa en bok och träffa vänner. De visade även svårigheter 

med att utöva sina fritidsaktiviteter. Detta ledde till sorg hos patienterna.  

Kognitiva störningar har påverkan till livskvalitet och begränsar det sociala umgänget. 

Pound et al (1998) bekräftar i sin studie att tröttheten hos patienterna ledde till att de valde 

att stanna hemma. De blev begränsade i sina sociala sammanhang och de orkade inte prata 

med någon.  

Enligt Nilsson et al (1997) leder kognitiva störningar till ett svårt trauma på många sätt. Det 

leder även till svårigheter med olika sysslor på grund av den förlorade kompetensen. Pound 

et al (1998) visar att de tidigare sysselsättningarna och aktiviteter får en negativ påverkan, 

vilka blir problematiska eller omöjliga att utföra för patienterna. Författarna anser att 

problematiken leder till känslomässiga förändringar, såväl negativa som positiva, som enligt 

författarna har en stor inverkan på deras livssituation. 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Av resultatet i den här studien framkom betydelsen av det sociala stödet som fås av både 

familjemedlemmar och insatser från samhället som till exempel sjukgymnast och 

arbetsterapeut var en viktig faktor för livskvalitet. Som sjuksköterska är vi de närmaste 

professionella vårdgivarna till patienter, därför kan denna studie vara betydelsefull för 

sjuksköterskor för att på ett tidigt skede kunna se faktorerna som påverkar livskvalitet och 

sedan kunna ge det bästa möjliga stödet till patienter med stroke. Att vara aktiv, ha kontroll 

över sitt liv, att vara självständig i sitt handlande, att vara oberoende var viktiga faktorer för 

patienternas välbefinnande och glädje. På grund av funktionsnedsättning förlorade 

patienterna sin förmåga att anpassa sig till den nuvarande situationen som var viktigt för 

livskvalitet. De fysiska och psykiska symtomen på grund av funktionsnedsättning minskade 

möjligheterna till att vara den person de var innan stroke. Kirkevold (2000) beskriver 

Hendersons teori om att sjuksköterskan är en hjälpare som skall se patientens behov och 

uppfylla de sociala, fysiska och psykiska behov och även hjälpa patienten att återfå och 

upprätthålla oberoende. Sjuksköterskan måste vara medveten om dessa faktorer som 

påverkar patientens livskvalitet och sedan med sin skicklighet, kunskap och kompetens 

främja möjligheten att anpassa till det dagliga livet. Sjukvården utvecklas mer med tiden och 

det krävs att de har kunskap om hur patienten upplever sin sjukdom, för att kunna ge optimal 

omvårdnad och göra det möjligt för patienten att hantera sjukdomsförloppet. För att kunna 

ge patienten god omvårdnad är det viktigt för sjukvårdspersonal att ta till sig kunskap om 

patientens egen syn på sin situation. Studiens resultat kan vara betydelsefullt för dessa 

patienters framtid.  
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Många studier har utforskat livskvalitet hos personer med stroke och mycket forskning är 

baserad på kvantitativa metoder. Författarna önskar att det görs mer kvalitativ forskning som 

har fokus på människans subjektiva upplevelser av livskvalitet. Författarna anser utifrån 

funna artiklar att det psykologiska stödet borde belysas ytterligare. Det psykologiska stödet 

var viktigt för att underlätta oro och depression hos patienterna som även har stor inverkan 

på patienternas dagliga liv och sociala isolering.  

Slutsats 

Det finns olika faktorer som påverkar patienters livskvalitet och hur faktorerna påverkar är 

individuellt. Det finns positiva och negativa faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

patienter som har drabbats av stroke. Det har framkommit olika huvudfaktorer som är 

centrala för patienternas livskvalitet. Dessa faktorer är känslan av oberoende, stöd och 

sociala relationer. Dessa faktorer är aspekter för en god livskvalitet. God livskvalitet handlar 

om att känna tillfredsställelse, välbefinnande, glädje, lycka i livet och att kunna upprätthålla 

ett så normalt liv som möjligt. Genom dessa faktorer upplever patienterna självkänsla, 

självrespekt, självständighet och värdighet.    
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Artikelmatris Bilaga 1. 

Författare Titel År Syfte Metod Resultat 
Bendz, M. The first year of rehabilitation after stroke 

– from two perspectives 

2003 
Hur personer som har haft 

stroke före 65 års ålder och 
deras vårdpersonal förstår 

innebörden av en stroke och 

den efterföljande 
rehabiliteringen 

 

Kvalitativ, fenomenografisk. 

Datainsamling: intervjuer, öppna frågor. 

Urval: 18 patienter inkluderades med 
diagnosen stroke, efter bortfall kvarstod 

15. 9 män och 6 kvinnor. 

 Förlust av kontroll, trötthet och rädsla för ett återfall hos 

stroke drabbade påverkade deras rehabilitering efter 

stroke. För att bedöma konsekvenserna av stroke bör 
åtgärderna utvecklas. Utvecklingen hos stroke bör 

diskuteras och anges och upplevelsen av att drabbas av 

stroke från hälso och sjukvårds personal.   

 Burton, C.R. Living with stroke: a phenomenological 
study 

2000 
utifrån patientperspektiv, 
identifiera erfarenheter av 

återhämtning efter stroke. 

 

Kvalitativ, fenomenologisk, groundet 
theory.  

Data insamling: Intervjuer: informella och 

ostrukturerade frågor, vid 73 tillfällen 
under ett år.  

Urval: 6 patienter två män och fyra 

kvinnor, strategiskt urval. 

Patienterna erfar att förmågan att utföra handlingar 
innebär att de måste prestera mer och finna nya strategier 

för att hantera situationen. 

Ch’Ng, A.M., 

French, D. & 

Mclean, N. 

Coping with the Challenges of Recovery 

from Stroke: Long Term Perspectives of 

Stroke Support Group Members 

2008 
Undersöka långsiktiga 

perspektiv på att hantera 
återvinning från stroke för 

utformningen av 

psykologiska insatser 

 

Kvalitativ  

Datainsamling: 6 fokusgrupper, 

fokusintervjuer, fokusgrupp möten, 
skriftliga enkäter SF-12, öppna frågor till 

gruppen, diskussioner, fem fokus grupper 

videofilmades och en grupp med ljudband. 

Urval: 6 fokusgrupper 4-5 deltagare i varje 

grupp, 26 patienter, 12 män och 14 

kvinnor. Totalt bortfall 5. 

Resultaten visade att psykosociala stödet var dåligt, för 

att öka förståelsen utmaning och främja anpassning. 

Återhämtningen medför psykiska och fysiska 
utmaningar. Förekomst av socialt stöd, engagemang i 

nya roller och verksamhet, visade sig vara nyckelfaktorer 

i justeringen av post stroke. Det visade även att de aktiva 

sociala och kognetivcooping strategierna var 

hjälpsamma. 

 

Clarke,P., Black, 
S.E. 

Quality of Life Following Stroke: 
Negotiating Disability, Identity, and 

Resources 

2005 
Undersöka komplexiteten I 
faktorer som påverkar 

subjektiv livskvalitet efter en 
stroke hos äldre 

Kvalitativ studie som styrdes av en 
tidigare kvantitativ analys.  

Datainsamling: fokus intervjuer. Enskild 

intervju i patientens hem. 
Urval: 8 patienter, 3 män och 5 kvinnor. 

Stroke har en betydande inverkan på livskvalitet för 
överlevande. Individer som har hittat ett sätt att anpassa 

sig till sina funktionshinder rapporterade en högre 

livskvalitet. Processerna består av individens identitet, 
utnyttja befintliga resurser, bland annat hälso och sociala 

stöd, upprätta hålla sedvanliga verksamheter, behålla 

framträdande aspekter av individens identitet och 
upprätthålla en känsla av kontinuitet i deras liv. 

Jaracz, K., 

Kozubski, W. 

Quality of life in stroke patients 2003 
Beskriva den globala och 
domänspecifika livskvalitet 

efter stroke och att identifiera 

de faktorer som är viktiga för 
post - stroke livskvalitet 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

Datainsamling:  intervjuer, post enkät, (BI) 
Bartel index, (sss) strokescale, ( ZDS)  

Zuny self bety depression scale och 

quality of life index.  
Urval: sjukhusbaserat urval. Studie grupp 

med 72 stroke patienter, 26 män och 46 

kvinnor. Kontroll grupp med 110 personer 
38 män och 72 kvinnor. Totalt bortfall 

108. 

Stöd inom familjen, behandling av depression och 

minskning av fysiskt beroende var avgörande faktorer till 
förbättrad livskvalitet. Det högsta livskvalitet visade sig 

inom familjen medan den lägsta kvalitet visade sig inom 

områdena runt hälsa och funktion. 



 

 

 

Lynch, E.B., 
Butt, Z., 

Heinemann, A., 

Victorson, D., 
Nowinski, C.J., 

Perez, L. & Cella, 

D. 

A qualitative study of quality of life after 
stroke: the importance of social 

relationships 

2008 
Identifiera dimensioner av 
livskvalitet som är viktiga för 

patienter efter stroke för att 
stödja utvecklingen av en 

sjukdom specifika 

hälsorelaterade livskvalitet 
åtgärd för stroke 

 

Kvalitativ metod. Datainsamling: Fokus – 
grupper. Frågeformulär  

Urval: Varierat urval 5 män, fyra kvinnor 

med diagnosen stroke. 8 deltagare var 
afro-amerikanska och en var kaukasiska. 

 

Centrala teman som identifierades av stroke patienter var 
socialt stöd, anpassningsmekanismer, kommunikation, 

fysisk funktion och oberoende. Rollförändring var viktig 

för vårdgivare. Åtgärder för stroke drabbade relaterade 
till livskvalitet bör inbegripa en bedömning av sociala 

funktioner och socialt stöd. 

 

O´Connell, B., 

Hanna, B., 

Penney, W., 
Pearce, J., Owen, 

M. & Warelow, 

P. 

Recovery after stroke: A qualitative 

perspective 

2001 
Undersöka och beskriva 

konsekvenserna av stroke på 
överlevande av tillståndet 

och identifiera deras fysiska 

och psykosociala behov i 
landsbygds-och regionala 

inställningar 

Kvalitativ 

Datainsamling: Fokusgrupp, semi - 

strukturerad, fokusgrupp intervjuer med 
stroke patienter, NUD*IST  

Urval: bekvämlighets urval – 

snöbollseffekt, 40 patienter. 

Hos patient grupperna identifierades sårbarhet och brist 

på rehabilitering och psykosociala stöd. Patienterna har 

även lidit både fysiskt och känslomässigt. 
Rekommendationer av förbättrad regional verksamhet 

inom stroke vård görs.    

Robinson-Smith, 
G., Johnston, 

M.V. & Allen, J. 

Self–Care Self–Efficacy, Quality of Life, 
and Depression After Stroke  

2000 
Beskriva förhållandet mellan 

egenvård själv effekt på 

livskvalitet och depression 
vid 1 och 6 månader efter 

stroke 

 

Kvalitativ och kvantitativ, correlational 
design. 

Datainsamling: intervjuer, 36-post frågor 
formulär 64 post enkät, via telefon, 

SUPPH-coping, CES-D skala, FIM och 

QLI. 
Urval: Försöks personer, 63 stroke 

patienter, 35 män och 28 kvinnor. Totalt 

bortfall 14. 

Egenvård self-efficacy  har ökat efter stroke som 
relaterats till livskvalitets åtgärder och depression både 

1 och 6 månader efter stroke. funktionellt oberoende 
och livskvalitet ökade medans depression minskade 

efter 6 månader. Uppmuntran från familjen till 

patienters självförtroende och förväntan av egenvård 
kan förbättra deras livskvalitet. 



 

 

Skånér, Y., 

Nilsson, G.H., 
Sundquist, K., 

Hassler, E. & 

Krakau, I. 

Self – rated health, symptoms of 

depression and general symptoms at 3 and 
12 months after a first – ever stroke: a 

municipality – based study in Sweden 

2007 
Följa upp upplevd hälsa och 
förekomsten av symptoms av 

depression och allmänna 

symptom hos en befolkning 
på första någonsin 

strokepatienter 3 och 12 

månader efter stroke 

 

Kvalitativ och kvantitativ.  

Datainsamling: Patientjournal, intervjuer, 
frågeformulär samt MADRS-S ( 

Montgomery, Asberg Depression Rating 

skala, Självbedömning, GEE ( 
Generaliserad uppskatta ekvationerna), ( 

OR) oddskvot och p-värden, (GQLI) 

Göteborg quality of life instrument, egen 
bedömning av hälsa. 

Urval: Strategiskt urval, Efter 3 månaders 

stroke. 187 patienter med diagnosen stroke 
första gången. 3 månader efter stroke var 

bortfallet 42. 3 mån kvarstod 145. 12 mån 

kvarstod 135. Totalt bortfall 52. 

Hälsan skattade mycket bra och ganska bra efter 3 och 

12 månader. Även om patienterna hade en god hälsa led 
de av depression ändå. Vid 12 månader led patienterna 

av depression medan irritabilitet, koncentrations 

svårigheter, illamående var lägre. Vid 3 månader 
upplevde patienten symtom som trötthet, smärta i 

benen, sorg, yrsel och irritabilitet. 

 

Winkens, I., Van 

Heughten, C.M., 
Fasotti, L., Duits, 

A.A. & Wade, 

D.T. 

 

Manifestations of mental slowness in the 

daily life of patients with stroke: a 
qualitative study 

 

 

2005 
Undersöka konsekvenserna 

av psykisk långsamhet i det 
dagliga livet för patienter 

med stroke 

 

 

 

Kvalitativ 

Datainsamling: tvärsnittsundersökning, 
semistrukturerade intervjuer, öppna frågor. 

Urval: bekvämlighets urval, 13 patienter 

som lider av psykisk långsamhet, 10 män 
och 3 kvinnor. 

  

 

På grund av psykisk långsamhet hade patienterna 

problem med daliga livet. Två teman framkom: problem 
med kognitiva funktioner och psykologiska och 

somatiska besvär. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


