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Introduktion: Stroke är en sjukdom som kan komma plötsligt och innebära svåra 

förändringar i det vardagliga livet till följd av funktionsnedsättningar fysiskt, psykiskt och 

socialt. Inte sällan har det konsekvenser för hur det går att klara av att hantera vardagen och 

arbetslivet. Genom adekvata omvårdnadsinterventioner kan sjuksköterskan genom sitt 

kunnande förbättra utfallet för patienter som drabbats av stroke, avseende hälsa och 

livskvalité. Omvårdnadens primära målsättning är att för den enskilde individen skapa 

förutsättningar för att denne ska bibehålla autonomi, oberoende och hälsa samt delaktighet. 

Syfte: Att identifiera omvårdnadsinterventioners betydelse för strokedrabbade patienters 

autonomi och delaktighet. Metod: Litteraturstudie baserad på Polit och Beck’s (2012) 

niostegsmodell. Databaser som använts för sökning efter vetenskaplig forskning rörande 

syftet är CINAHL och PubMed. Antalet artiklar som svarade mot syftet var 14. Resultat: 

Genom granskning av 14 artiklar skapades två huvudteman Effekter på det dagliga livet och 

Patientundervisning förstärker egenvårdsförmågan. Båda huvudtemana är av betydelse för 

strokepatienternas återhämtning fysisk, psykiskt och socialt. Slutsats: Sjuksköterskan har en 

viktig roll i vården av strokedrabbade patienter, både i den akuta fasen och i eftervården. 

Oberoende och självkänsla hos strokedrabbade patienter är nedsatt i relation till att de har en 

försämrad autonomi och möjlighet till delaktighet. Genom olika omvårdnadsinterventioner 

ökar deras autonomi och möjlighet till delaktighet. 
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1. Inledning 
Stroke kan innebära svåra följder fysiskt, psykiskt och socialt och är en sjukdom som drabbar 

ett stort antal individer varje år. Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av strokedrabbade 

patienter och genom omvårdnadsinterventioner kan sjuksköterskan göra skillnad för 

patientgruppens fortsatta liv. Då stroke är en sjukdom som kan påverka individer både fysiskt, 

psykiskt och socialt kan det innebära att autonomin och delaktigheten för patientgruppen 

påverkas i negativ bemärkelse och även deras hälsa och livskvalité. 

 
”Jag var ju väldigt trött i början och hade liksom ingen närminne så där var jag var 

riktigt. Jag visste ju att jag var på sjukhus men jag ville liksom inte acceptera och jag 

tror att det är många med mig som kanske tycker så. Men sedan började de att jobba 

med mig och jag får ju säga att det gick fantastiskt bra. För de gav sig inte och jag 

gav mig inte heller.” (patient 3 citerad i Engman & Lundgren 2009 s. 33) 

2. Bakgrund 
Stroke är ett sjukdomstillstånd som drabbar många i Sverige (se tabell 1 nedan) (Socialstyrelsen 

2015). Ungefär 15 miljoner människor globalt lider av sviterna efter en stroke varje år. 

Sjukdomen resulterar i permanent funktionsnedsättning för ungefär en tredjedel av de som 

drabbas (Stroke Alliance For Europe 2016). Sjukdomstillståndet innebär komplexa svårigheter 

för den drabbade att klara av den dagliga livsföringen, p.g.a. funktionsnedsättningar fysiskt, 

psykiskt och socialt (Korpershoek et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroke kännetecknas av neurologiska bortfall relaterat till en akut fokal skada i centrala 

nervsystemet, p.g.a. en vaskulär bakomliggande orsak. Det inkluderar hjärninfarkt, 

intracerebral blödning och subarachnoidal blödning, som är omfattande bakomliggande orsaker 

till funktionsnedsättning och död i hela världen (Sacco et al. 2013). 

 

Definitionen av stroke har inte ändrats i någon större utsträckning de senaste 35 åren. World 

Health Organization’s [WHO] definition av stroke är att det är ett tillstånd med snabb 

utveckling med kliniska indikationer på fokal eller global störning av cerebrala funktioner, och 

som varar mer än 24 timmar eller leder till död relaterat till vaskulär bakomliggande orsak (Aho 

et al. 1980). I ett mer nutida tidsperspektiv beskriver WHO (2015) stroke som ett fenomen, 

orsakat av avbrott i blodtillförseln till hjärnan, på grund av ruption eller ocklusion av ett 

blodkärl. Det leder till syre- och näringsbrist i hjärnan, vilket leder till hjärnskada. 

 

28867

28136

27710

26750

25053

Antal patienter i Sverige 
som sjukhusvårdats för 

Stroke

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Tabell 1: Båda könen i åldern 20+ (Socialstyrelsen 2015). 
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2.1 Stroke och strokepatienter 
Boger et al. (2015) definierar stroke som en stor och omfattande orsak till 

funktionsnedsättningar och förlust av livskvalité över flera år. Sjukdomstillståndet ses som ett 

världsomfattande fenomen. Individer som lever med stroke möter svåra utmaningar i att 

anpassa sig till en ny fas i livet, hantera förväntningar av att bli återställd och återvinna 

autonomi. Speciellt vid utskrivning från akutvården. Socialstyrelsen (2007) beskriver stroke 

som en orsak till att en patient inte längre har förmåga till att utföra olika aktiviteter i vardagen. 

Shida et al. (2014) beskriver stroke som ett sjukdomstillstånd där förmågan att utföra rörelser, 

prata och minnas är nedsatt. Tillståndet innebär även känslo- och beteendemässiga förändringar 

och i vissa fall svårigheter att identifiera det egna jaget, något som kan ta år att övervinna. 

 

Pareser i övre extremiteterna är en vanligt förekommande konsekvens av stroke. Vanligaste 

symtomen av stroke är plötslig svaghet och känselnedsättning i ansikte, arm eller ben 

unilateralt. Andra symtom är konfusion, afasi, svårighet att förstå tal, synrubbningar, 

gångsvårigheter, yrsel, balans och koordinationssvårigheter, svår huvudvärk utan fastställd 

bakgrund, synkopé och medvetslöshet (Youngju et al. 2015). Konsekvenserna av stroke beror 

på vilken del av hjärnan som har skadats och hur allvarlig omfattningen av skadan är. En svår 

stroke kan föranleda plötslig död (WHO 2015). Vänstersidig stroke kännetecknas av allvarlig 

kognitiv svikt, agitation och nedsatt förmåga av att kunna uttrycka sig. Högersidig stroke 

kännetecknas av nattliga beteendestörningar och vanföreställningar. Ett nedsatt socialt 

deltagande ökar i takt med tidsintervallet efter en stroke (van Almenkerk et al. 2012). 

Organiserad vård på stroke-enheter har resulterat i en långsiktig reducering av död, beroende 

av andra, t.ex. anhöriga och vårdpersonal och behov av slutenvård. Identifierade fördelar är inte 

begränsade till en specifik kategori av patienter eller modeller för vård på stroke-enheter, vilket 

innebär att fördelarna är allmänt gällande. (Stroke Unit Trialists’ Collaboration 1997). Stroke 

är en medicinsk akut angelägenhet och ska behandlas därefter. Ju fortare en person blir inlagd 

efter en stroke, desto större är förutsättningarna för att kunna erhålla lämplig behandling, 

säkerställa överlevnad och reducera omfattningen av funktionsnedsättningar. Alla 

sjuksköterskor bör vara medvetna om AKUT1 testet och hur det används. De kan även bistå i 

att reducera framtida komplikationer genom att delge patienter och vårdare lämpliga råd 

avseende sekundär prevention. Enligt studien har det påvisats att omvårdnaden kan påverka 

nivån av funktionsnedsättningar och dödlighet till följd av stroke (Cross 2008). Rädda hjärnan 

behandling av stroke inbegriper tre huvudsakliga områden. Det första är akutbehandling med 

syfte att stoppa, begränsa och återställa skadade delar av hjärnan. Det andra är omvårdnad och 

träning vars målsättning är att bistå patienter till att återvinna förlorade funktioner. 

Specialiserade stroke-enheter har god evidensbaserad effekt för resultatet av rehabilitering post-

stroke. Det tredje området innefattar förebyggande av nya episoder av stroke genom att 

utredningar med fokus på bakomliggande orsaker görs, samt genom vidtagandet av 

förebyggande åtgärder. En viktig förebyggande åtgärd är att ge trombolysbehandling inom 4,5 

timmar efter insjuknandet (Region Skåne 2009). Avgörande och viktiga åtgärder är snabbt få 

patienten röntgad (datortomografi, magnetresonanstomografi), därefter snabbt beslut om 

eventuell trombolysbehandling inom 4,5 timmar efter insjuknandet eller alternativa invasiva 

åtgärder (Ericson & Ericson 2012). 

 

                                                 
1 AKUT test står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid och är ett verktyg för att identifiera om någon drabbats av 

en stroke (Sörensen 2012) 
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2.2 Omvårdnadsinterventioner 
Dochterman och Bulechek (2004) definierar intervention som en klinisk bedömning eller 

åtgärd, som sjuksköterskan genom sin kompetens utövar med syfte att förbättra utfallet för 

vårdtagare avseende hälsa och livskvalité. 

 
”Evidensbaserad omvårdnad innebär en strävan att förena bästa tillgängliga veten-

skapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters 

situation och upplevelser” (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

Sjuksköterskans primära ansvarsområde är omvårdnad och som dessutom utgör grunden i 

undervisning, forskning och praktisk tillämpning i vårdverksamheter. Den primära 

målsättningen inom omvårdnad syftar till att den enskilde individen ska bibehålla autonomi, 

oberoende och hälsa samt ett balanserat maktförhållande i relationen mellan sjuksköterska, 

patient och anhöriga vilket främjar delaktighet, trygghet och respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). 

 

2.3 Autonomi 
Autonomi är ett begrepp som har en stark koppling till en god rörlighet och förmåga till att 

kunna gå (Salih et al. 2015). Strokepatienter använde autonomi synonymt med begreppet self-

management2 (Satink et al. 2015b). Autonomi beskrevs som en förmåga hos individer att klara 

av utmaningar i livet, att fungera tillfredsställande och med en känsla av välmående trots att de 

står inför en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning (Satink et al. 2015a). Begreppet self-

management var ett okänt begrepp för majoriteten av strokepatienterna, och som istället 

tolkades som ett sätt att bibehålla oberoende och autonomi enligt Boger et al.s (2015) studie. 

Att ha förmågan till autonomi och genom det kunna ta beslut om egenvård, är av yttersta vikt 

för personer som drabbats av stroke (Boger et al. 2015). 

 

2.4 Delaktighet 
Socialstyrelsens (2014) definition av delaktighet är att det är ett inflytande för brukare, och en 

förutsättning för evidensbaserad praktik. Vilket förtydligas av att kunna fastställa relevanta 

åtgärder av vård- och omsorg som ställer krav på att utrymme ges för delaktighet, för individen 

som det berör. Myndigheten beskriver brukarinflytande som en sammanfattande term för 

insatser och aktiviteter, vars ändamål är att stärka inflytandet för vård- och omsorgstagare. 

Delaktighet i den personliga vård- och omsorgen är en lagstadgad rättighet för varje individ 

som på något vis är mottagare av insatser inom vård- och omsorg (Socialstyrelsen 2014). 

Patientdelaktighet i omvårdnaden existerar när en relation etablerats mellan patient och 

sjuksköterska. Sjuksköterskan bjuder in patienten till inflytande och kontroll, och delger 

information och kunskap samt att båda parter gemensamt är engagerade i en intellektuell 

och/eller fysisk aktivitet (Sahlsten et al. 2008). 

 

2.5 Problemformulering 
Att drabbas av stroke är kritiskt och kräver omedelbara och snabbt vidtagna åtgärder för att 

minimera risken för kvarstående neurologiska problem. Det är även viktigt att patienter efter en 

stroke får god omvårdnad. Betydelsen av omvårdnadsinterventioner för strokedrabbade 

patienters autonomi och delaktighet har genom tidigare forskning identifierats. Stroke är kritiskt 

och kräver snabba åtgärder och omvårdnad genom att sätta in omvårdnadsinterventioner av 

betydelse i enlighet med tidigare forskning. 

 

                                                 
2 Egenvård 
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2.6 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera omvårdnadsinterventioners betydelse för 

strokedrabbade patienters autonomi och delaktighet. 

 

3. Metod 
Vald metod för arbetet var en litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 

innebar kritiska analyser och sammanställningar av tidigare forskning, insamling av 

evidensbaserad kunskap i relation till ett specifikt ämnesområde. Litteraturstudiens metod 

grundar sig på Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell (se figur 1 nedan). 

 

I enlighet med första steget i Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell har syftet utvecklats 

utifrån tidigare forskning med intresse för ämnesområdet, som samlats in genom sökningar i 

relevanta databaser och manuella sökningar. De bärande begreppen för litteraturstudien har 

redovisats på ett strukturerat och informativt vis, vilket introducerar läsaren för syftet med 

litteraturstudien. Efter genomgång av insamlat material, sammanställdes en slutsats där syftet i 

litteraturstudien besvarades genom redan befintlig vetenskap och forskning, och huruvida det 

fanns ytterligare behov av forskning som kompletterar nuvarande forskning. 

 

 

 
Figur 1: Fritt översatt från Polit och Beck (2012). 

 
  

1. Identifiering och val av 
problemområde genom 

sammanställning av syfte 
och frågeställningar

2. Planering av sökstrategi 
genom val av relevanta 
databaser och sökord

3. Genomföra och 
dokumentera 

strukturerade sökningar 
efter relevant vetenskapligt 
material i relation till syftet

4. Granskning av 
sökresultaten (titel & 

abstract) och dess relevans

5. Genomläsning av 
kvarvarande urval för 

bedömning av urvalets 
tillämplighet till syftet

6. Djupgående analys och 
genomgång av urval i 

relation till syftet.

7. Kritisk analys av urval 
utifrån en granskningsmall

8. Analys av urval och 
indelning av informationen 

i temakategorier

9. Sammanställning av 
innehåll från det slutgiltiga 

urvalet av vetenskapliga 
artiklar.
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3.1 Databassökning 
För att uppnå syftet med arbetet, har i enlighet med andra och tredje steget i Polit och Beck’s 

(2012) niostegsmodell, sökning efter fakta och information skett strukturerat i CINAHL3 med 

Headings, och i PubMed4 med MeSH5 termer. Sökorden som använts är kopplade till bärande 

begrepp inom det valda ämnesområdet, som sedan systematiskt strukturerats upp i olika 

kategorier. Inom varje kategori har en enskild sökning utförts, för att sedan kombineras i en 

enda sökning för att få ett begränsat antal artiklar att utgå ifrån avseende urvalet. Mellan 

sökningarna i de olika databaserna påvisades inga dubbletter. 

 

Sökning påbörjades i CINAHL med sökorden MH6 ”Stroke+” och MH ”Stroke Patients” för 

att koppla till målgrupp med strokeproblematik. Därefter sökning med sökorden MH 

"Consumer Participation", MH "Self Concept+", MH "Autonomy", MH "Patient Autonomy", 

MH "Self Care", MH "Activities of Daily Living+" och MH "Speech+" för att koppla till 

autonomi och delaktighet. Därefter sökning med sökorden MH "Nursing Care+", MH "Nursing 

Process+", MH "Nursing Practice+" och MH "Holistic Care" för att koppla till omvårdnad. 

Slutligen kombinerades de tre sökningarna för att få ett slutgiltigt och begränsat sökresultat för 

urval. Med utgångspunkt från CINAHL sökningen etablerades en likartad sökstruktur i PubMed 

med Mesh termer som motsvarar eller är lika med Headings söktermer i CINAHL, och där 

sökningen påbörjades med sökordet "Stroke"[Mesh] för att koppla till målgrupp med 

strokeproblematik. Därefter sökning med sökorden "Consumer Participation"[Mesh], "Patient 

Participation"[Mesh], "Self Concept"[Mesh], "Personal Autonomy"[Mesh], "Self Care"[Mesh] 

och "Activities of Daily Living"[Mesh] för att koppla till autonomi och delaktighet. Därefter 

sökning med sökorden "Nursing Care"[Mesh], "Nursing Process"[Mesh] och "Evidence-Based 

Nursing"[Mesh] för att koppla till omvårdnad. Slutligen kombinerades de tre sökningarna för 

att få ett slutgiltigt och begränsat sökresultat för urval. 

  

                                                 
3 Databas som specialiserats inom omvårdnadsforskning, med fokus på omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström 2013). 
4 Databas med bredare fokus på medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström 2013). 
5 Medical Subject Headings (EBSCO Support 2016a) 
6 Major Heading (EBSCO Support 2016b) 
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Tabell 2: CINAHL 2016-01-26 

C
IN

A
H

L
 

Sök ID Sökord 
Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 
(MH "Stroke+") OR (MH 

"Stroke Patients") 
16652       

S2 

(MH "Consumer 

Participation") OR (MH 

"Self Concept+") OR (MH 

"Autonomy") OR (MH 

"Patient Autonomy") OR 

(MH "Self Care") OR (MH 

"Activities of Daily 

Living+") OR (MH 

"Speech+") 

41409       

S3 

(MH "Nursing Care+") OR 

(MH "Nursing Process+") 

OR (MH "Nursing 

Practice+") OR (MH 

"Holistic Care") 

62482       

S4 S1 AND S2 AND S3 43 29 9  8 

 
 

Tabell 3: PubMed 2016-01-27 

P
u

b
M

ed
 

Sök ID Sökord 
Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 "Stroke"[Mesh] 44472       

S2 

(((((("Consumer 

Participation"[Mesh]) OR 

"Patient 

Participation"[Mesh]) OR 

"Self Concept"[Mesh]) OR 

"Personal 

Autonomy"[Mesh]) OR 

"Self Care"[Mesh]) OR 

"Activities of Daily 

Living"[Mesh]) 

71488 

  

    

S3 

((("Nursing Care"[Mesh]) 

OR "Nursing 

Process"[Mesh]) OR 

"Evidence-Based 

Nursing"[Mesh]) 

31455 

  

    

S4 S1 AND S2 AND S3 37 21 10  6 
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3.2 Inklusions-, exklusionskriterier 
Valda inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 2009-01-01 och 2015-12-31, samtliga 

var peer reviewed samt målgruppen strokepatienter. Exklusionskriterier var review artiklar och 

språk som inte var svenska eller engelska. 

 

3.3 Urval 
Urvalsprocessen gjordes genom tre olika urvalssteg avseende om artiklarna svarade mot 

föreliggande litteraturstudies syfte och kvalitetsgranskningen (Polit & Beck 2012). 

 

3.3.1 Urval 1 

Urval 1 innebar i enlighet med fjärde steget i Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell, att av 

totalt 80 artiklar från samtliga databaser har ett urval på 50 artiklar gjorts. Artiklarnas relevans 

gentemot syftet med litteraturstudien har fastställts genom en genomgång av titel och abstract, 

samt utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 29 artiklar från CINAHL och 21 artiklar från 

PubMed valdes ut inför urval 2. 30 artiklar exkluderades totalt. 14 från CINAHL och 16 från 

PubMed, med motiveringen att de inte har ansetts relevanta för litteraturstudiens syfte, varit på 

ett annat språk än svenska och engelska, samt av review artikel karaktär. 

 

3.3.2 Urval 2 

Urval 2 innebar i enlighet med femte och sjätte steget i Polit och Beck’s (2012) 

niostegsmodell, analys av totalt 50 artiklar från urval 1. Urvalsmetodiken utfördes med 

graderingar från ett (1) till fem (5) enskilt, där ett (1) innebar att artikeln inte var alls tillämplig, 

och fem (5) mycket tillämplig. Därefter sammanställdes resultatet av graderingarna och en 

gemensam genomgång av urvalet gjordes. Efter genomgången granskning och gradering av 

artiklarnas relevans och selektering av artiklar, kvarstod 19 artiklar. Nio (9) från CINAHL och 

10 från PubMed. 31 artiklar valdes bort totalt. 20 från CINAHL och 11 från PubMed. Artiklar 

som selekterats bort, har skett med motiveringen att de inte ansetts tillämpbara gentemot syftet 

med litteraturstudien. 

 

3.3.3 Urval 3 

Urval 3 innebar i enlighet med sjunde steget i Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell 

granskning av artiklarnas kvalité. Urvalet fastställdes efter Polit och Beck’s (2012) 

granskningsmallar7 genom deras frågor riktade mot artiklarnas olika delar. Fem (5) artiklar föll 

bort då de inte ansågs hålla tillräcklig kvalité för litteraturstudiens syfte, en (1) från CINAHL 

och fyra (4) från PubMed. Av dessa var en (1) artikel inte tydlig huruvida den godkänts av etisk 

kommitté. En (1) hade organisatoriskt fokus. En (1) genomgick inte granskningsmallen då 

flertalet av granskningsmallens frågor blev obesvarade, och två (2) var riktade mot anhöriga. 

Kvarstod gjorde totalt 14 artiklar, åtta (8) från CINAHL och sex (6) från PubMed. 

 
3.4 Databearbetning 
Av det slutgiltiga urvalet har analys av artiklar och temaindelning av resultatet gjorts, i enlighet 

med åttonde steget i Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell. Meningar och stycken 

färgmarkerades i de olika artiklarna och som sedan tolkades efter innebörden. Tolkningen av 

materialet gav flera underliggande teman, som sedan sammanställdes till huvudteman. På det 

viset växte litteraturstudiens huvudteman8 fram successivt genom tolkning, kategorisering och 

sammanställning av material. Identifierade huvudteman har redovisats i figur 2 (s. 12). 

                                                 
7 Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report; Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report 
8 Effekter på det dagliga livet, Patientundervisning förstärker egenvårdsförmågan. 
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I enlighet med nionde steget i Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell, har en sammanfattning 

av aktuellt urvalsmaterial sammanställts i en artikelsmatris (se bilaga 1). Artikelsmatrisen gav 

en överblick över aktuella artiklar av relevans för litteraturstudiens syfte, och redovisade 

författare, årtal, syfte, metod, urval, bortfall, metod för datainsamling samt relevant 

huvudresultat för litteraturstudiens syfte. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Genom litteraturstudiens process har ett etiskt förhållningssätt vidhållits, med syfte att inte 

förvränga, utesluta, plagiera, stjäla eller fabricera sammanställning av fakta och resultat. Det 

ligger till grund för att litteraturstudien redovisar och introducerar fakta och resultat objektivt, 

samt att det hämtats från primärkällor i enlighet med god etisk standard. Det minimerar risken 

för felaktigheter (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2012). Allt använt material i form 

av forskning har godkänts av etisk kommitté, och genom det slutliga urvalet uteslöts en 

vetenskaplig artikel med motiveringen att det inte framgick huruvida den var godkänd av en 

etisk kommitté. Där svårigheter att förstå det engelska språket eller specifika ord uppkom, 

användes ordlexikon för att säkerställa en korrekt tolkning och översättning. Utförlig 

diskussion, granskning och övervägande av material har skett i enighet. Det slutgiltiga urvalets 

resultat har analyserats utan subjektiva förväntningar eller åsikter på innehållet.  
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4. Resultat 
Resultatet av litteraturstudien var baserat på 2 kvalitativa, 9 kvantitativa och 3 kombinerat 

kvalitativa/kvantitativa artiklar. Två huvudteman framkom, dataunderlaget varierade i 

omfattning vilket illustreras genom storleksskillnader på molnen i figur 2 nedan. 

 

 

 
Figur 2: Huvudteman. 

 

4.1 Effekter på det dagliga livet 
Enligt Gerber och Gargaro (2015) var beteendeinriktade interventioner9 generellt effektiva 

genom utbudet av aktiviteter och deltagarna med förvärvade hjärnskador var nöjda, och enligt 

Fens et al. (2015) ansåg majoriteten av vårdgivarna att hembesök hade haft en god effekt på 

hur det dagliga livet fungerade. Shyu et al.s (2009) studie påvisade att flertalet strokepatienter 

på sjukhus mottog fysiska och arbetsterapeutiskt relaterade interventioner, och förändringar 

avseende Activities of Daily Living [ADL] och Instrumental Activities of Daily Living [I-ADL] 

förmågan genomgick en avsevärd förbättring mellan första och tredje månaden efter 

utskrivning. I Oh och Seos (2010) studie erbjöds alla patienter som drabbats av akut hjärnskada 

till följd av stroke tio till tjugo minuter sjukgymnastik två gånger om dagen, och som enligt 

strokepatienterna i Engman och Lundgrens (2009) studie ansågs som den bästa rehabiliterande 

faktorn, eller som en patient uttryckte det: ”övning ger färdighet” (patient 4 citerad i Engman 

                                                 
9 Fysisk träning, diskussionsgrupper, workshops, hobbys, hantverk, spel, färdighetsträning, t.ex. 

avslappningsövningar, känslohantering och utbildning inom hälsa och välmående (Gerber & Gargaro 2015). 
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& Lundgren 2009). Enligt Shaughnessy et al. (2012) rapporterade strokepatienterna som under 

sex månader genomförde gångträning och stretching, tre gånger i veckan, en förbättring 

avseende ADL och I-ADL. 

 

Enligt Fens et al.s (2014) och Fens et al.s (2015) studier identifierades sex huvudsakliga 

problem10 i interventionsgrupperna, genom användandet av strukturerade 

bedömningsinstrument11 vid uppföljningsbesök. Över tid kunde en positiv effekt av 

hemsjukvården påvisas med hjälp av bedömningsinstrumenten, avseende de problem som 

upptäckts och en långsiktig omvårdnadsmodell12 var effektiv avseende sociala aktiviteter. Dock 

konstaterades modellen inte ha någon påverkan på livskvalitén för strokepatienter (Fens et al. 

2014). Enligt Baseman et al. (2010) kunde funktionella och sociala utfall förbättras efter en 

stroke, genom implementering av specifika interventioner13 med syfte att främja social 

integration och att förebygga depression. 

 

Enligt Gerber och Gargaros (2015) studie visade utfallet av interventioner på en reducering 

avseende förekomsten av utmanande beteenden i relation till uppsatta mål om att utveckla 

sociala färdigheter. I studien beskrevs ett patientfall avseende en patient som drabbats av stroke, 

vilket resulterat i nedsatt rörlighet och frustration relaterat till svårigheter att kommunicera och 

nedsatt hörsel, omdömesförmåga, minne, uppmärksamhets- och initieringsförmåga. Genom 

patientens deltagande i interventionsprogrammet14 uppgav anhöriga att de efter 3 månader 

upplevde positiva förändringar, att patienten var gladare och log mer, mindre frånvarande och 

deltog i sociala familjeaktiviteter. Patienten uttryckte förnöjsamhet med deltagandet i 

interventionsprogrammet och var beslutsam om att vara självständig med stöttning av andra. 

Enligt Shaughnessy et al.s (2012) studie rapporterade strokepatienterna en återhämtning på ca 

20 % efter en stroke, trots att de inte var fullt övertygade på sin förmåga till att träna i relation 

till utmaningar. Och enligt Engman och Lundgrens (2009) studie beskrev strokepatienterna hur 

de blev hjälpta, gavs handledning och blev visade hur de kunde agera. Det gav dem 

förutsättningar för autonomi och delaktighet. 

 

Enligt Shida et al. (2014) var stödet för ADL och anpassning av omgivningen för personer som 

drabbats av stroke och som bodde hemma nödvändigt för ökad fysisk funktionsnivå, vilket 

förbättrade självkänslan. Strokepatienterna uppgav i Shaughnessy et al.s (2012) studie att de 

var delaktiga och aktiva i hushålls-, fritidssysslor och sociala aktiviteter. I Oh och Seos (2010) 

studie utvärderades strokepatienternas oberoende för att bedöma generellt funktionsberoende 

avseende ADL. Analyser av funktionsförmågan för strokepatienter påvisade en förbättring 

avseende att kunna äta själv, ta hand om sitt utseende, sköta toalettbehoven och ett ökat 

oberoende av andra efter inskrivningen på aktuell vårdenhet. Analyser av kognitiv förmåga för 

strokepatienter påvisade en förbättring avseende uppmärksamhetsförmåga, kommunikation, 

minne, problemlösning samt säkert och socialt beteende. Återhämtning avseende 

strokepatienternas oberoende av andra var något sämre än för att äta, klä på sig och sköta 

badrumsbesök, och enligt Kouwenhoven et al.s (2011) studie var behovet av att sätta upp mål 

stort, t.ex. att oberoende kunna sköta badrumsbesöken. Enligt Shida et al. (2014) hade 

oberoende störst effekt på självkänslan för strokepatienter, vilket kan relateras till Gerber och 

                                                 
10 Fatigue, I-ADL, kognition, medicinsk status, kommunikation och social aktivitet (Fens et al. 2014; Fens et al. 

2015). 
11 Stroke Adapted Sickness Impact Profile-30 (SASIP-30), Barthel Index (BI), Frenchay Activities Index (FAI), 

Hospital Anxiety depression Scale (HADS), life Satisfaction questionnaire-9 (liSAt-9) (Fens et al. 2014). Stroke-

Care questionare (SASC-19) (Fens et al. 2015). 
12 Stroke-specific follow-up care model (Fens et al. 2014). 
13 Socialt stöd, stark och fungerande familj, familjeutbildning (Teasell et al. 2003). 
14 Social and recreational day programme (Gerber & Gargaro 2015). 
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Gargaros (2015) studie där deltagarna med förvärvade hjärnskador, efter att ha gjort förväntade 

framsteg av att uppnå mål, uppgav en hög belåtenhet med interventioner och det varierade 

utbudet av aktiviteter som gjorde dem delaktiga. Enligt Baseman et al. (2010) stod social 

integration och generell funktionsnivå efter en stroke i negativ korrelation till depression, och 

enligt Hadidi et al.s (2011) studie påvisade strokepatienter ett mer positivt humör i relation till 

ökat oberoende avseende ADL, samtidigt som förekomsten av depressiva symtom avtog. Detta 

kan relateras till Engman och Lundgrens (2009) studie där strokepatienterna under vårdtiden 

fick större tro och hopp om tillfrisknandet i samband med upplevda förbättringar. De beskrev 

upplevelsen av glädje, humor och gemenskap med personal och andra patienter som viktigt för 

rehabilitering och tillfrisknande. 

 
”men de är underbara människor och det så härlig...vi kan skoja och det är härligt 

för oss som är dåliga också att göra det.” (patient 1 citerad i Engman & Lundgren 

2009) 

 

”åtminstone på denna avdelning, det är en otrolig humor och det uppskattar jag 

väldigt. Att det inte är allvarligt utan det är glädje och humor.” (patient 3 citerad i 

Engman & Lundgren 2009) 

 

Enligt Shyu et al. (2009) associerades god förmåga till ADL för strokepatienter vid inskrivning 

med en bättre social- och fysisk funktions förmåga, och deras handlingsförmåga avseende ADL 

och I-ADL förbättrades från första till tredje månaden efter utskrivning. God förmåga till ADL 

över tid resulterade i en förbättring avseende kroppslig smärta, allmänt hälsotillstånd, social 

förmåga, begränsningar i roller relaterat till emotionella problem och mental hälsa. Ett liknande 

mönster observerades för I-ADL över tid, avseende vitalitet, social- och fysisk funktions 

förmåga. 
 

4.2 Patientundervisning förstärker egenvårdsförmågan 
Enligt Ireland et al.s (2010) studie förbättrades egenvårdsförmågan till och följsamhet av 

medicinering genom telefonsamtal, hembesök och utbildning, vilket kan relateras till Fens et 

al.s (2015) studie där strokepatienterna tog del av stödjande samtal, råd och information 

relaterat till livsstilsförändringar och coping strategier för fatigue. Enligt Wang et al.s (2013) 

och Singh et al.s (2015) studier angav majoriteten av strokepatienterna att de tagit del av 

utbildning avseende riskfaktorer, symtom och tecken och prevention för stroke, samt enligt 

Singh et al.s (2015) studie utbildning om komplikationer till följd av stroke och 

informationsmaterial som svarade mot deras behov. Enligt Wang et al. (2013) och Singh et al. 

(2015) kunde förbättringar påvisas avseende kunskapsutveckling för riskfaktorer, symtom och 

tecken för och prevention av stroke, samt enligt Wang et al.s (2013) studie, förbättringar för 

medicinsk behandling och kostplan för interventionsgruppen. 

 
”The care was excellent” (mentioned by two respondents)”, “All of the nurses on the 

stroke unit were very good.” (Singh et al. 2015 s. 31) 

I Fens et al.s (2014) och Fens et al.s (2015) studier framkom det att baserat på utfallet i 

bedömningar av strokepatienter tillhandahölls lämpliga interventioner genom 

uppföljningsbesök, t.ex. att strokepatienterna delgavs information och råd. 
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5. Diskussion 
Litteraturstudiens syfte är att identifiera betydelsen av omvårdnadsinterventioner för 

strokedrabbade patienters autonomi och delaktighet. Databearbetningen genererade två 

huvudteman: Effekter på det dagliga livet och Patientundervisning förstärker 

egenvårdsförmågan. Genom litteraturstudiens resultat har ett flertal omvårdnadsinterventioner 

belysts och som för strokepatienter är av betydelse för en förbättrad kroppslig och kognitiv 

funktion, vilket leder till god autonomi och delaktighet. Strokepatienternas och sjuksköterskans 

roll har även belysts. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visade att beteendeinriktade interventioner var generellt effektiva och 

deltagarna med förvärvade hjärnskador var nöjda med interventionerna, vilket styrks av Satink 

et al.s (2015b) studie där det framkommer att vårdprofessionen kan ha nytta av 

beteendeförändringsmässiga modeller i arbetet med strokepatienter. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att strokepatienterna rapporterade att deras 

återhämtning låg på ca 20 % efter en stroke. De uppgav att de inte var fullt övertygade om sin 

förmåga till träning i relation till de utmaningar som de ställdes inför. Det styrks av Satink et 

al.s (2015a) studie där strokepatienterna beskriver sin egenvård som komplex, kronisk och som 

en lärandeprocess, och de är efter utskrivning inte redo att sköta sin egenvård. Vidare styrks det 

av Boger et al.s (2015) studie där strokepatienterna känner sig dåligt förberedda avseende 

egenvård då stroke representerar en börda hälsomässigt och socialt, och enligt Kouwenhoven 

et al. (2011) möts strokepatienternas försök till att lösa de problem som uppstår i samband med 

att de ställs inför funktionsstörningar, av svårigheter att hantera den nya situationen. Enligt 

Korpershoek et al. (2011) är det av stor vikt att beskriva sambandet mellan egenvårdsförmågan 

och utfallet för strokepatienterna, samt evidensen för effekterna av interventioner relaterat till 

egenvårdsförmågan för patientgruppen. Strokepatienter med hög egenvårdsförmåga fungerar 

bättre i dagliga aktiviteter än strokepatienter med låg egenvårdsförmåga, vilket ytterligare 

styrker litteraturstudiens resultat och som kan relateras till strokepatienternas beskrivning av 

egenvården (Boger et al. 2015; Satink et al. 2015a). Litteraturstudiens författare anser att hänsyn 

måste tas till individuella variationer och förutsättningar, ett påstående som bekräftas av 

litteraturstudiens resultat där en strokedrabbad patient uttryckte beslutsamhet om 

självständighet med stöttning av andra, vilket stärks av Satink et al.s (2015b) studie där det 

framkommer att variationen av individuella förutsättningar kan relateras till att den 

tvärdisciplinära vårdprofessionen diskuterar olika nivåer av egenvård efter stroke. Variationen 

är beroende på faktorer som färdigheter före stroke, återhämtningsfaser efter en stroke samt 

kognitiva förmågor hos strokepatienter. Att omvårdnaden anpassas utifrån den enskilde 

strokedrabbades förutsättningar och behov, har stor betydelse för att omvårdnaden på bästa sätt 

ska svara mot behovet. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat konstaterades stödet för ADL och anpassning av omgivningen 

nödvändigt för ökad fysisk funktionsnivå, förbättrad självkänsla och delaktighet. Det kan 

relateras till Boger et al.s (2015) studie där det framkommer att lämpligt stöd och 

omgivning/miljö som stöttar egenvård, är nödvändigt och avgörande för strokepatienters 

förutsättningar till framgångsrik egenvård. Enligt Satink et al.s (2015a) går strokepatienterna 

miste om professionellt stöd efter utskrivning, vilket av litteraturstudiens författare anses 

ytterligare styrka vikten av att stöd för ADL och omgivningsanpassning säkerställs för att ge 

goda förutsättningar till egenvård. Vikten av att stötta och bistå samt motivera strokepatienter 

till förbättrad autonomi och delaktighet är av stor betydelse för utfallet. 
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I litteraturstudiens resultat framkom det att genom implementering av specifika 

interventioner15, skedde en förbättring av utfallet av funktionella och sociala förmågor efter en 

stroke. Enligt litteraturstudiens resultat framkom det även att strokepatienternas depressivitet 

minskade samtidigt som deras humör blev bättre i samband med ökad förmåga till 

självständighet i relation till ADL. Litteraturstudiens fynd styrks av Korpershoek et al.s (2011) 

studie där det framkommer att egenvårdsförmågan står i positiv korrelation med mobilitet, ADL 

och livskvalité samt i negativ korrelation till depression. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat upplevde strokepatienterna förbättringar och fick ökad tro och 

hopp om tillfrisknande, vilket styrks av Cross (2008) som konstaterar att sjuksköterskans roll 

sammanfattas genom att tillhandahålla den bästa vården och råden för strokepatienter, deras 

familjer och vårdare. Vidare styrks det även av Singh et al.s (2015) studie där det framkommer 

att implementeringen av ett evidensbaserat bedömningsinstrument möjliggör för sjuksköterskor 

att objektivt hantera och bedöma strokepatienter, vilket kan sättas i samband med Korpershoek 

et al.s (2011) studie där det framkommer att evidensen rörande avgörande faktorer16 tydliggörs 

av hur sjuksköterskor kan utveckla och skräddarsy interventioner som är relaterade till 

egenvårdsförmågan för klinisk omvårdnad av strokepatienter. Därav anses det nödvändigt att 

ytterligare betona vikten av egenvårdsförmåga i vården av strokepatienter, inom läroplanen för 

omvårdnad vilket kan relateras till Satink et al.s (2015a) studie där det framkommer att 

strokepatienter genom lärandeprocessen uppnår en ökad insikt och ett realistiskt 

förhållningssätt, samt är mer ärliga avseende sin egenvårdsförmåga. De upplever att aktiviteter 

ofta kräver mer tid och energi, något som de tar med i beräkningen för hur de hanterar sin 

vardag. De lyssnar på sin kropp bättre än förut och upplever att det är en del av deras egenvård. 

Litteraturstudiens författare anser att adekvat utbildning av vårdprofessionen skapar 

förutsättningar för en lärandeprocess som kan vidareföras till patientgruppen, vilket ökar 

förutsättningarna för deras autonomi och delaktighet. 

 

I litteraturstudien resultat framkom att egenvårdsförmågan och följsamhet av medicinering 

förbättrades, vilket styrks av Boger et al.s (2015) studie där det konstateras att egenvård 

relaterar till strategier, beslut och aktiviteter som strokepatienter vidtar för att hantera ett 

kroniskt sjukdomstillstånd, och där det även framkommer att egenvården är potentiellt viktig i 

avseende att reducera sjukdomens inverkan på det personliga planet och sjukvårdsmässigt 

(Boger et al. 2015). Vidare framkom det enligt litteraturstudiens resultat att egenvårdsförmågan 

möjliggjordes genom interventioner som telefonsamtal, hembesök, utbildning stödjande 

samtal, råd och information samt genom möjlighet till sjukgymnastik två gånger om dagen. Det 

styrks av Satink et al.s (2015b) studie där det enligt den tvärdisciplinära vårdprofessionen ges 

rekommendationer om att egenvårdsinterventioner bör fokusera på både patienter och 

vårdgivare, samt uppmärksammas på att egenvårdsinterventioner för strokepatienter är 

fördelaktiga om de ges efter utskrivning och i hemmet. Vidare styrks det av Satink et al.s 

(2015a) studie där det konstateras att stödjande interventioner ska fortskrida efter utskrivning i 

hemmet. 

 

I litteraturstudien identifierades en kontrast mellan olika delar av resultatet. En studie framhöll 

att livskvalitén för strokepatienter inte förbättrades genom en långsiktig omvårdnadsmodell, 

vilket motargumenteras av att en annan studie som framhöll att stödet för ADL och 

omgivningsanpassning resulterade i förbättrad självkänsla genom ökad fysisk funktionsnivå. 

Stödet för ADL och omgivningsanpassning som resulterade i förbättrad självkänsla genom 

ökad fysisk funktionsnivå styrks av Korpershoek et al.s (2011) studie där det framkommer en 

                                                 
15 Som hade för avsikt att främja social integration och förebygga depression. 
16 Som påverkar egenvårdsförmågan, och interventioner relaterat till egenvårdsförmåga. 
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identifierad positiv korrelation mellan egenvårdsförmåga och livskvalité. Oberoende och 

egenvårdsförmåga anses av litteraturstudiens författare vara två begrepp som kan stå i relation 

till varandra, och likaså begreppen livskvalité och självkänsla sinsemellan. Vilket talar för ett 

samband mellan litteraturstudiens resultat och Korpershoek et al. (2011). Med hänsyn till att 

följderna av en stroke kan vara mer eller mindre kroniska, talar detta för att långsiktiga 

omvårdnadsmodeller är av relevans och betydelse för patienter som drabbats av stroke. 

Konstaterandet överensstämmer med litteraturstudiens resultat avseende studien som framhöll 

att oberoende hade störst effekt på självkänslan och Korpershoek et al.s (2011) studie och de 

resultat som de har kommit fram till. 

 

Litteraturstudiens resultat påvisar en spridning av forskning genom flertalet länder och 

kontinenter, vilket talar för att stroke är en hälsoproblematik som berör människan oavsett 

nationalitet och ursprung. Konstaterandet får medhåll av Sacco et al. (2013) som beskriver 

stroke som en omfattande orsak till funktionsnedsättning och död i hela världen, och av Boger 

et al. (2015) som konstaterar att stroke är en världsomfattande sjukdom. 

 

Figur 3 nedan, tydliggör de olika huvudtemans betydelse i relation till strokepatienternas 

autonomi och delaktighet, i enlighet med litteraturstudiens resultat. 

Omvårdnadsinterventionernas Effekter på det dagliga livet och Patientundervisning förstärker 

egenvårdsförmågan, var faktorer av betydelse för en god autonomi och delaktighet. Figuren 

illustrerar att säkerställandet av det huvudtemana berörde, innebar ett positivt utfall avseende 

strokepatienters autonomi och delaktighet genom adekvata omvårdnadsinterventioner. 

 

 
Figur 3: Huvudtemans betydelse för strokedrabbade patienters autonomi och delaktighet. 
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5.2 Metoddiskussion 
Syftets olika bärande begrepp användes som mall för att strukturera upp sökningen i olika 

begreppskategorier med hänsyn till deras innebörd, vilket underlättade utförandet av sökningen. 

I databearbetning växte två huvudteman fram genom nedbrytning av urvalsartiklarnas resultat, 

som för syftet i litteraturstudien var av betydelse och där sjuksköterskan spelade en viktig roll 

i vården av patienten. 

 

Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell användes som grund för utformandet av 

litteraturstudien, vilket var en fördel då det bidrog med en systematisk struktur, trovärdighet 

och tillförlitlighet. Modellen gjorde det även enkelt att följa arbetets gång, och gör det möjligt 

att kunna upprepa litteraturstudien i enlighet med de nio stegen. Genom litteraturstudiens olika 

delar och faser har enighet uppnåtts om hur arbetet lagts upp, strukturerat tillämpats och 

resonerats kring. 

 

Sökningar gjordes i CINAHL och PubMed. Med hänsyn till att CINAHL har ett mer specifikt 

fokus på omvårdnadsforskning, motiverar det till varför den strukturerade sökningen 

påbörjades i den databasen. Det med hänsyn till att intresset för litteraturstudien låg inom 

omvårdnadens kontext. Då en fungerade sökmetodik hade etablerats i CINAHL, lyftes 

lösningen över till PubMed där samma sökord eller motsvarande identifierades för att kunna 

genomföra exakt samma sökning. Det innebar att sökningen begränsades tillräckligt för att lyfta 

fram omvårdnadsrelevanta artiklar som var peer reviewed, vilket ger litteraturstudien styrka. 

 

Avseende sökning och sammanställning av sökord, gjordes det genom specifika sökningar och 

kategorier av sökord med hjälp av ”OR” funktionen, som sedan kombinerades med ”AND” 

funktionen. Motiveringen till varför är att det är enkelt att överblicka sökmetodiken och upprepa 

sökningen. Hade enskilda sökord kombinerats var för sig mellan de olika kategorierna17, hade 

det blivit en utdragen och svåröverskådlig tabell för läsaren. Nackdelen är att det inte går att 

särskilja hur många träffar varje sökord för sig genererat, men samtidigt går det att utifrån den 

översiktliga sökstrukturen lyfta ut enskilda ord och söka på olika varianter. En fördel var att 

sammanslagningen av sökord kategorimässigt, inte har påverkat resultatet. 

 

Genom användandet av Polit och Beck’s (2012) granskningsmallar, besvarades varje fråga med 

ja eller nej vilket gav en god överblick över artiklarnas lämplighet och relevans. Utfallet av 

granskningen anses ha haft en god effektiv verkan då en artikel uteslöts för litteraturstudiens 

resultat, med motiveringen att det inte framgick om den hade godkänts av en etisk kommitté. 

Det ger styrka åt litteraturstudien. 

 

Sökordet (MH ”Speech+”) i CINAHL var det enda sökordet, där en motsvarighet i PubMed 

inte kunde etableras. Dock anses inte det ha haft något avsevärd negativ inverkan avseende 

likheten mellan de olika databasernas sökresultat. Avgränsningen i antalet slutliga sökträffar 

anses vara av rimlig proportion. 

 

Resultat från utvalda artiklar sorterades in i varsitt Word dokument och översattes från engelska 

till svenska, vilket underlättade kategoriseringen av material för resultatet. För att minimera 

feltolkningar av resultatet, användes vid behov ordlexikon följt av en strikt granskning av 

översättning och grammatik. Resultatet granskades och material som ansågs svara på syftet med 

litteraturstudien markerades i olika färger, och sammanställdes sedan i ett Excel dokument samt 

                                                 
17 s1, s2, s3 
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sorterades in under olika färgkoder. Det innebar att två huvudteman tog form och fastställdes. 

Slutligt urval av artiklar bestod av resultat från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Bärande begrepp som litteraturstudien har använt sig av, anses ha haft en god precision och 

betydelse avseende syftet med litteraturstudien. Definitionerna av begreppen ger en tydlig bild 

av innebörden och anses ha gett en god introduktion för läsaren av vad litteraturstudien syftar 

till att undersöka djupare samt redovisa för. 

 

En noggrann översättning har gjorts, men en potentiell svaghet som identifierats är dock att 

flertalet artiklar som litteraturstudien baseras på, där författarna inte har engelska som 

modersmål, kan innebära en möjlig felkälla för korrekt översättning. 

 

5.3 Klinisk betydelse 
Då stroke är en sjukdom som kan innebära komplexa påföljder och svårigheter för 

strokepatienter fysiskt, psykiskt och socialt, och vilka omvårdnadsinterventioner som är av 

betydelse för strokedrabbade patienters autonomi och delaktighet, anses litteraturstudien 

innehålla klinisk betydelse och relevans. Eftersom urvalet har stor spridning mellan nio länder 

och tre kontinenter ger det genom flera länder en bild av vad stroke kan innebära för människor 

och vilka omvårdnadsinterventioner som är av betydelse för strokedrabbade patienters 

autonomi och delaktighet. Litteraturstudien redogör för två huvudteman: Effekter på det 

dagliga livet och Patientundervisning förstärker egenvårdsförmågan. Huvudtemana är av 

betydelse för strokedrabbade patienter och ger sjuksköterskan värdefull information för 

omvårdnaden av patientgruppen. Litteraturstudiens författare anser att kunskap om effekterna 

av omvårdnadsinterventioner är viktigast med motiveringen att patienters tillstånd efter en 

stroke kan vara nedsatt både fysiskt och psykiskt och därför behöver de hjälp för att kunna 

komma tillbaka och återfå förlorade funktioner, vilket ger ökade förutsättningar för autonomi 

och delaktighet för strokedrabbade patienter. En viktig aspekt i omvårdnaden är att låta 

strokedrabbade patienter själva få göra det de klarar av för en bibehållen och eventuell 

förbättring av autonomi och delaktighet. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Med hänsyn till att bortfall förekom i flertalet av urvalsartiklarna p.g.a. olika orsaker och att det 

som mest var 127 fullföljande deltagare i en av artiklarna, föranleder det till att en mer 

omfattande studie med ett större deltagarantal bör göras. Det ökar överförbarheten för en studie 

och dess resultat. Varje år inträffar ett betydande antal stroke tillbud18, vilket talar för behovet 

av vidare forskning inom området avseende omvårdnadsåtgärder för personer som drabbats av 

stroke, men även avseende prevention. Baserat på att litteraturstudiens resultat grundades på 

flertalet artiklar från olika länder och världsdelar, motiverar det till fortsatt vetenskaplig 

forskning med implementering av aktuella interventioner och kunskap från de artiklar som 

litteraturstudien använt sig av. Med hänsyn till att Fens et al. (2014) kom fram till att en 

långsiktig omvårdnadsmodell inte har någon påverkan på livskvalité, anses det tala för behovet 

av vidare forskning som inbegriper problematiken och för att kartlägga vad som kan göras för 

att säkerställa en god livskvalité för patienter som drabbats av stroke. 

 

  

                                                 
18 Se tabell 1 s. 4. 
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6. Slutsats 
Av litteraturstudiens resultat kan det konstateras att sjuksköterskan har en viktig roll i vården 

av strokedrabbade patienter, både i den akuta fasen och i eftervården. 

Omvårdnadsinterventioner för en förbättrad kroppslig och kognitiv funktion, har betydande 

Effekter på det dagliga livet för strokepatienters autonomi och delaktighet. Det möjliggörs 

genom kunskap och utbildning, såväl för strokedrabbade patienter och den vårdande 

professionen, vilket minskar risken för hot mot den strokedrabbades autonomi, delaktighet, 

hälsa och livskvalité. Oberoende och självkänslan för strokedrabbade patienter är nedsatt i 

relation till att de har en försämrad autonomi och möjlighet till delaktighet. Genom olika 

omvårdnadsinterventioner ökar deras autonomi och möjlighet till delaktighet. I samband med 

att strokepatienter upplever en positiv utveckling, resulterar det i att deras oberoende och 

självkänsla ökar. Det talar för vikten av att ge strokepatienter utrymme till att själva utföra t.ex. 

egenvård i nivå med vad de klarar av, men även att de får möjlighet till att utmana sig själva. 

Det genom att låta dem få prova på olika moment, som innebär en utmaning för och utveckling 

av deras förmågor. Vilket innebär att förutsättningar för patienter som drabbats av stroke 

säkerställs för att kunna återgå till ett normalt liv som möjligt, och en fungerande vardag som 

inbegriper en god livskvalité, meningsfullhet och självkänsla. 
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 Författare Land, Årtal Syfte Metod Relevant huvudresultat 

 

Gerber, G-J. 

& Gargaro, J. 

England, 

2015. 

Beskriva och utvärdera en 

ny dagverksamhet för 

personer som lever med 

förvärvade hjärnskador, 

inkl. personer som påvisar 

ett utmanande beteende. 

Kvantitativ ansats med longitudinell före 

och efter design. 

Urval: 78 deltagare med medelsvåra och 

svåra förvärvade hjärnskador bosatta i 

storstadsområde och omgivande 

samhällen, och som är 18 år eller äldre 

och medicinskt stabila samt som vårdas 

av en familjeläkare. 

Bortfall: 17 deltagare föll bort 

Beteendeinriktade interventioner var 

generellt effektiva i att reducera förekomsten 

av utmanande beteenden. Deltagarna gjorde 

generellt förväntade framsteg av att uppnå 

mål, och uppgav en hög belåtenhet med 

programmet och det varierade utbudet av 

aktiviteter som gjorde dem delaktiga. 

 

Singh, M., 

Hynie, M., 

Rivera, T., 

MacIsaac, L., 

Gladman, A. 

& Cheng, A. 

Canada, 

2015. 

Utvärdera och fastställa 

effektiviteten av 

tillämpning av 

enhetsbaserad 

"knowledge transfer 

teams" för 

implementering och 

spridning av Registered 

Nurses Association of 

Ontario (RNAO) Best 

Practice Guidelines 

(BPG) för bedömning av 

stroke på en integrerad 

strokeenhet (ISU). 

Kvalitativ och kvantitativ ansats med 

longitudinell design före och efter 

design. 

Urval: 18 deltagare som diagnosticerats 

för stroke och som lagts in på integrerad 

strokeenhet (ISU). 

Bortfall: 6 deltagare föll bort. 

Majoriteten av deltagarna angav att de 

mottagit utbildning avseende riskfaktorer för 

stroke, komplikationer till följd av stroke, 

strokeprevention samt fick ta del av 

informationsmaterial. Generellt uppgav 

majoriteten att information och utbildning 

om stroke under vistelsen svarade mot deras 

behov. 
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Fens, M., 

Beusmans, 

G., Limburg, 

M., van Hoef, 

L., van 

Haastregt, J., 

Metsemakers, 

J. & van 

Heugten, C. 

Nederländerna, 

2015. 

Analys av 

processrelaterade faktorer 

som kan påverkat 

effektiviteten av 

interventionen. 

Kvalitativ och kvantitativ ansats med 

longitudinell Mix Metod Design. 

Urval: Av totalt 620 patienter deltog 77 

patienter. De skulle vara 50 år eller äldre 

som diagnosticerats för stroke, och som 

geografiskt befinner sig inom området 

för hemvården som utför interventionen. 

Bortfall: 13 deltagare föll bort. 

Genom bedömning av patienterna upptäcktes 

sex huvudsakliga problem som omfattade 

majoriteten av 1074 unika problem, och som 

var vanligt förekommande och samt krävde 

någon form av 

uppföljningsvård/intervention. De 

huvudsakliga problemen förändrades över tid 

mellan åtta olika former av problem, men det 

var främst sex av dessa som var av mer 

omfattande karaktär. 

 

Majoriteten av vårdgivarna i hemmet, 

rapporterade att mottagna hembesök hade 

haft en god effekt på hur det dagliga livet 

fungerar. 

 

Shida, J., 

Sugawara, K., 

Goto, J. & 

Sekito, Y. 

Japan, 

2014. 

Tydliggöra förhållandet 

mellan självkänslan hos 

stroke patienter och deras 

levnadsvillkor. 

Kvantitativ ansats med tvärsnittsstudie 

design.  

Urval: 71 patienter som tidigare 

diagnosticerats för stroke och som 

pendlade till poliklinisk neurolog klinik. 

Bortfall: 6 av 71 deltagare föll bort p.g.a. 

ofullständigt ifyllt frågeformulär. 

Studiens resultat visar på att stödet för ADL 

och omgivningsanpassning, som ökar fysisk 

funktionsnivå och verkar för aktivitet och 

deltagande, är nödvändigt för en förbättrad 

självkänsla för personer som drabbats av 

stroke och som bor hemma. 

 

Resultatet visar att oberoende i ADL har 

störst effekt på självkänsla. 
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Fens, M., van 

Heugten, C-

M., 

Beusmans, 

G., 

Metsemakers, 

J. & Kester, 

A. 

Nederländerna, 

2014. 

Utvärdera effektiviteten 

av en stroke specifik 

uppföljningsvårdsmodell 

för strokepatienters 

livskvalité och som har 

skickats hem. 

Kvantitativ ansats med icke-

randomiserad kontrollstudie design. 

Urval: Av totalt 296 deltagare 

exkluderades 152 p.g.a. olika orsaker. 

Av kvarvarande 144 deltagare fullföljde 

101 deltagare studien och som uppfyllde 

följande inklusionskriterier: 

Diagnosticerats för stroke (bekräftats av 

en neurolog), med en ålder av 50 år eller 

äldre och som bor i upptagningsområdet 

för den regionala hemvården och som 

behärskar holländska språket. 

Bortfall: Ur både interventions och 

kontrollgrupp föll 43 deltagare bort. 

Patienterna i interventionsgruppen mottog 

vård under en längre period än patienterna i 

kontrollgruppen. Patienterna i 

interventionsgruppen påvisade en positiv 

förändring, jämfört med kontrollgruppen 

som påvisade en negativ förändring. Nivån 

av sociala aktiviteter förbättrades avsevärt 

inom sex månader för interventionsgruppen, 

medan nivån försämrades avsevärt i 

kontrollgruppen. Studiens resultat visar att 

en långsiktig omvårdnadsmodell är effektiv 

avseende sociala aktiviteter, men inte för 

livskvalitén för strokepatienter. 

 

Wang, L., 

Chen, C-M., 

Liao, W-C. & 

Hsiao, C-Y. 

Taiwan, 

2013. 

Utvärdering av huruvida 

patienter som drabbats av 

en mild stroke och som 

mottog en 

samhällsbaserad stroke 

omvårdnadsintervention 

hade en bättre kunskap 

om stroke, beteende och 

egenvårdsförmåga än de 

som mottog traditionella 

utbildningsprogram. 

Kvantitativ ansats med longitudinell före 

och efter design och kontrollstudie 

design. 

Urval: 170 deltagare som drabbats av 

mild stroke och var mellan 41 och 84 år 

och som bjöds in till studien mellan 

augusti 2007 och juni 2008. 

Bortfall: 43 deltagare föll bort. 

Resultatet av studien påvisar en förbättring i 

kunskapsutveckling för symtom och tecken, 

medicinsk behandling, riskfaktorer för och 

prevention av stroke samt kostplan i 

interventionsgruppen till följd av 

interventionen. Egenvårdsförmåga stod inte i 

relation till variablerna kunskap och 

beteende före interventionen, men stod efter 

interventionen och 6 månader i relation till 

kunskap om riskfaktorer, symtom och tecken 

för och prevention av stroke. 
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Ireland, S., 

MacKenzie, 

G., Gould, L., 

Dassinger, 

D., Koper, A. 

& LeBlanc, 

K. 

Canada, 

2010. 

Syftet med studien var att 

pilottesta en expanderad 

omvårdnadsmodell för att 

fastställa dess lämplighet i 

relation till patienter med 

faktorer som försvårar för 

att upprätthålla ett 

önskvärt blodtryck, t.ex. 

okontrollerat högt 

blodtryck, sviktande 

kognition, 

egenvårdsförmåga, 

och/eller följsamhet. 

Kvalitativ och kvantitativ ansats med 

teman från egenvårdsförmåga och 

egenvårds teorier och mix metod design. 

Urval: Urval: 20 deltagare av en ålder på 

18 år eller äldre som kunde redogöra för 

sig och på engelska, med indikation på 

trolig TIA eller bekräftat stroke samt BT 

som överstiger riktvärden från nationella 

stroke rekommendationer. Samt en eller 

alla av kriterierna: Bristande kognition, 

läkemedelshanteringsförmåga < 100 % 

och/eller nedsatt följsamhet av 

medicinering. 

Bortfall: Inget 

Bristande kunskap och kommunikation 

krävde interventioner i form av stöd, 

utbildning och samordning vilket resulterade 

i bättre egenvårdsförmåga och följsamhet av 

medicinering. 

 

Engman, M. 

& Lundgren, 

S-M. 

Sverige, 

2009. 

Syftet med studien var att 

kartlägga vad 

rehabilitering och 

omvårdnad innebär för 

patienter som drabbats av 

stroke 

Kvalitativ ansats med semistrukturerad 

intervju design.  

Urval: 11 patienter som drabbats av 

stroke och som vårdats på två geriatriska 

stroke-rehabiliterings avdelningar, som 

skulle vara utskrivningsklara och kunna 

förstå och göra sig förstådda på svenska 

samt vilja delta i intervju. 

Bortfall: Inget 

Patienterna belyste fysisk träning som den 

faktor som betytt mest för dem ur ett 

rehabiliterande perspektiv. Under vårdtiden 

fick patienterna större tro och hopp om 

tillfrisknande då de upplevde förbättringar. 

Upplevelsen av glädje, humor och 

gemenskap med både personal och andra 

patienter, ansågs av patienterna som viktigt 

för rehabilitering och tillfrisknande. 
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Shaughnessy, 

M., Michael, 

K. & Resnick, 

B. 

USA, 

2012. 

Syftet med studien var att 

fastställa huruvida en 

uppgiftsorienterad 

gångträning skulle 

påverka 

egenvårdsförmågan och 

förväntningar på utfallet 

över tid, samt huruvida 

det skulle påverka 

effektiviteten av 

samhällsbaserad fysisk 

aktivitet. 

Kvantitativ ansats med longitudinell 

randomiserad kontrollstudie design och 

strukturerad intervju. 

Urval: 113 patienter med en ålder på 45 

år eller äldre och som drabbats av stroke 

och halvsidesförlamning deltog i 

studien. 

Bortfall: 42 patienter föll bort. 

Under sex månaders gångträning och 

stretching med ett intervall på tre gånger i 

veckan rapporterade deltagarna en 

förbättring avseende förväntningar på utfallet 

över tid, samt förväntningar på 

egenvårdsförmågan påverkades inte. 

Deltagarna uppgav att de även var delaktiga 

och aktiva i hushålls-, fritidssysslor och 

sociala aktiviteter. 

 

Kouwenhoven, 

S-E., 

Kirkevold, M., 

Engedal, K. & 

Kim, H-S. 

Norge, 

2011. 

Syftet med studien var att 

beskriva livssituationen 

för överlevare efter en 

stroke och som lider av 

depressiva symtom i akut 

fasen. 

Kvalitativ ansats med hermeneutik och 

deskriptiv kvalitativ design och 

djupgående intervjuer. 

Urval: 9 deltagare i vuxen ålder, som 

drabbats av stroke för första gången. 

Med tillräcklig kognitiv förmåga för 

deltagande i intervju, och som behärskar 

norska språket samt bekräftats lida av 

depression deltog i studien. 

Bortfall: Uppgavs ej 

Utifrån studiens resultat identifierades 

behovet av att sätta upp mål, t.ex. att klara av 

att oberoende av andra kunna gå till 

badrummet. 
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Oh, H. & 

Seo, W. 

Korea, 

2010. 

Syftet med studien var att 

påvisa tillfälliga mönster 

av förändringar avseende 

funktions-, kognitiva 

nedsättningar under 

akutfasen för patienter 

som drabbats av stroke till 

följd av blödning. 

Kvantitativ ansats med icke-

experimentell prospektiv design. 

Urval: 62 deltagare med en ålder på 18 

år eller äldre som drabbats av en stroke 

till följd av blödning och som lagts in 

inom 6 timmar från debut och som 

bedömts allvarligt hjärnskadad, som 

sedan tidigare ej haft episoder av fysiska 

eller kognitiva nedsättningar. 

Bortfall: Uppgavs ej. 

Rutinmässig och allsidig sjukgymnastik 10 

till 20 minuter två gånger om dagen erbjöds 

alla patienter som drabbats av en akut 

hjärnskada till följd av stroke. Omfattningen 

av funktionsnedsättningar minskade 

successivt över en sex månaders period efter 

inläggning, vilket bekräftar en gradvis 

ökande förbättring av funktions-, kognitiv- 

och arbetsförmåga. 

 

Baseman, S., 

Fisher, S., 

Ward, L. & 

Bhattacharya, 

A. 

USA, 

2010. 

Syftet med studien var att 

kartlägga förhållandet 

mellan social integration, 

funktionsnivå och nivån 

av depression för personer 

som drabbats av stroke. 

Kvantitativ ansats med 

enkätundersökningsdesign. 

Urval: av 271 deltagare som tog emot 

enkäten svarade 58. Av dessa deltog 48 

deltagare med en ålder mellan 45 till 85 

år, som drabbats av en ischemisk stroke 

sex månader före registrering, och som 

behärskade det engelska språket och 

kunde göra sig förstådda och förstå 

verbalt/skriftligt. 

Bortfall: 10 deltagare föll bort. 

Genom implementering av specifika 

interventioner med syfte att främja social 

integration och att förebygga depression kan 

funktionella och sociala utfall förbättras efter 

en stroke.  

 

Social integration och generell funktionsnivå 

efter en stroke stod i negativ korrelation till 

depression. 
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Hadidi, N., 

Lindquist, R., 

Treat-

Jacobson, D. 

& Savik, K. 

(2011). 

USA, 

2011. 

Syftet med studien var att 

utvärdera förändringar av 

depressiva symtom och 

funktion hos ischemiska 

stroke patienter 0 till 3 

månader efter en stroke. 

Kvantitativ ansats med longitudinell 

prospektiv design. 

Urval: 23 deltagare som för första 

gången diagnosticerats för ischemisk 

stroke inom 48 timmar, och med en ålder 

av 45 år eller äldre, med en MMSE på 

23 poäng eller högre och som kan läsa 

och skriva. 

Bortfall: 3 deltagare föll bort. 

Studiens resultat påvisade att strokepatienters 

framsteg avseende ökat oberoende i relation 

till ADL, innebar en förbättrad 

sinnesstämning och minskad förekomst av 

depressiva symtom. 

 

Shyu, Y-I.L., 

Maa, S-H., 

Chen, S-T., 

Chen, M-C. 

Taiwan, 

2009. 

Syftet med studien var att 

utforska första året efter 

en stroke avseende hälso-

relaterad livskvalité och 

fysisk funktion för 

strokepatienter i Taiwan. 

Kvantitativ ansats med longitudinell 

prospektiv kohort design. 

Urval: 98 deltagare med en ålder på 65 

år eller äldre, som bekräftats av neurolog 

ha drabbats av stroke och som skrivits ut 

till samhällen i norra Taiwan. 

Bortfall: 118 deltagare föll bort. 

Fysiska och arbetsterapeutiskt relaterade 

interventioner mottogs av strokepatienterna, 

vilket resulterade i en förbättring avseende 

ADL och I-ADL mellan första och tredje 

månaden efter utskrivning. 

 

Vid inskrivning associerades god förmåga till 

ADL med en bättre social- och fysisk 

funktionsförmåga för strokepatienter. 

 

 


