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Sammanfattning    
I Sverige drabbas omkring 30 000 människor av stroke varje år. Sjukdomen medför 

funktionsnedsättningar som begränsar och påverkar livssituationen hos de strokedrab-

bade på ett antal sätt.  Tidigare forskning visar att insjukna i stroke påverkar självupp-

fattningen och livskvaliten. Syftet är att belysa hur strokedrabbade upplever livssituat-

ionen efter stroke. Litteraturstudien är en sammanställning av 10 artiklar med både kva-

litativ och kvantitativ ansats.  Resultatet visar att på grund att kroppsliga, kognitiva och 

emotionella förändringar påverkas strokedrabbades vardag. Det leder till minskad för-

måga att utföra aktiviteter som innan ansågs meningsfulla. Frustration av att inte klara 

sig själv men även livstillförändringar sker. Omställning i livet sker efter stroke, det 

väcker känslor, hinder uppstår på grund av funktionsnedsättningar, vissa anpassar sig 

och många blir en annan människa. Sjuksköterska har en viktig roll att stötta stroke-

drabbade i den nya livssituationen genom att ge information och kunskap för att minska 

risken att återinsjukna och bidra till ökad välbefinnande. 

 

 

 
 
Nyckelord: stroke, livskvalitet, upplevelser, relationer 
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INLEDNING 

Stroke är en av Sveriges stora folksjukdomar och medelåldern för insjuknad är 75 år. 

Risken att insjukna i stroke ökar med stigande ålder och är vanligare hos män relaterat 

till befolkningen, ändå är antalet lika stort eftersom det finns fler kvinnor i de högre 

åldrarna (Folkhälsomyndigheten 2016, ss. 27, 28).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på människor som har drabbats 

av stroke och sett hur deras liv har förändrats både fysiskt och känslomässigt. Vi upp-

levde bland annat att frustration fanns hos de strokedrabbade, som svårigheter att exem-

pelvis kommunicera samt att ett flertal patienter hade minnessvårigheter. Stroke påver-

kar personer på olika sätt och vi valde ämnet för att öka förståelse kring strokedrabbades 

erfarenheter av livssituationen även utanför sjukhuset för att därmed kunna bemöta 

strokedrabbade på ett bättre sätt inom slutenvården, som förberedelse innan hemgång, 

såväl som hemsjukvård efter utskrivning från sjukhus. 

 

BAKGRUND 

Stroke och riskfaktorer 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer, samt 

är den vanligaste orsak till neurologiska funktionshinder. Omkring 30 000 människor 

drabbas årligen av stroke, varav två tredjedelar insjuknar för första gången (Riksstroke 

2016a). Medelåldern att insjukna i stroke är 75 år och har i stort sett varit konstant de 

senaste tio åren och män drabbas omkring 5 år tidigare än kvinnor (Riksstroke 2016b, s. 

59). Stroke är den mest vårdkrävande sjukdom på svenska sjukhus, med omkring en 

miljon vårddagar och kostar samhället över 18 miljarder kronor årligen (Riksstroke 

2014).  

 

Det finns ett flertal riskfaktorer för att insjukna i stroke där hypertoni, diabetes, fetma, 

stillasittande livsstil, rökning, lågt intag av frukt och grönt är några exempel (Yusuf et 

al. 2004; Shen, Cordato, Chan, Ip & Ng 2011). Enligt WHO ICF (2013) uppkommer 

stroke på grund av ett hinder av blodförsörjningen till hjärnan och vanligtvis är orsaken 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordato%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ip%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ng%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
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en blodpropp eller att ett blodkärl brister vilket, leder till att syresättningen och närings-

ämnen inte når fram och ger skador på hjärnvävnaden. Symtom på stroke kan komma 

abrupt eller växa fram stegvis under ett flertal timmar, det händer också att personer 

vaknar upp med olika symtom (Hjärt- Lungfonden 2012, s. 10). De vanligaste symto-

men är plötsliga domningar eller svaghet i ansikte, ben eller armar. Andra symtom är 

talsvårigheter, förvirring, synrubbningar, balanssvårigheter, huvudvärk eller medvets-

löshet (WHO 2015). Det är lika bråttom att åka in till sjukhus efter att ha utsatts för 

stroke som vid hjärtinfarkt trots att kunskap om detta inte är lika känt (Hjärt- Lungfon-

den 2012, s. 10).  

 

Återhämtning efter stroke 

Hjärnfunktionerna har förmåga till återhämtning, där till exempel träning inom olika 

områden kan leda till att andra delar av hjärnan kan överta de drabbade områdenas upp-

gifter (Hjärt- och lungfonden 2012, s. 44). Många får bestående men efter stroke vilket 

ett flertal gånger brukar förbättras spontant de närmaste månaderna efter insjuknandet 

(Hjärt- och lungfonden 2012, s. 44). Wattananit et al. (2016) påvisar att hjärnan kan få 

tillbaka funktioner i större omfattning än vad som tidigare antogs. Att motionera mer, 

äta mer frukt och grönt och sluta röka minskar risken att insjukna i stroke (Yusuf et al. 

2004; Shen et al. 2011 & Hjärt- och lungfonden 2012, s. 44).   

 

Tidig rehabilitering är en viktig del i tillfrisknandet och tiden för återhämtning beror på 

hjärnskadans omfattning, kvaliteten på rehabiliteringen samt på patientens egen kraft, 

vilja och känslomässiga inställning till situationen (Hjärt- Lungfonden 2012, ss. 30). 

Strokerehabilitering handlar om att träna upp eller kompensera skadade funktioner. Det 

innebär även att hitta nya sätt att utföra uppgifter på samt ge strokedrabbade stöd i var-

dagen efter behov och önskemål (Hjärt- Lungfonden 2012, s. 31). Många strokedrab-

bade hoppas på återhämtning och återgå till livet men dessvärre har flera liten tilltro till 

sig själv att klara av träning på egen hand efter utskrivning från sjukhus (Wottrich, 

Åström & Löfgren 2012). 

 

Socialstyrelsen (2014) uppmärksammar att efter stroke är det vanligt med försämrad 

kondition och de leder till att den fysiska aktiviteten blir mer och mer tröttande vilket 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21923708
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påverkar förmågan att genomföra aktivitet i det dagliga livet. Det finns ett antal studier 

som berör olika former av rehabilitering, som stärker fysiska och kognitiva funktioner 

för strokedrabbade exempelvis konstprogram (Beesley, White, Alston, Sweetapple & 

Pollack 2011; Kongkasuwan et al. 2016), musikterapi (Jun, Roh & Kim 2013; Jeong & 

Kim 2007) eller hästridning (Baek & Byeong  2014). 

 

Tidigare studier beskriver att livskvalitet påverkas negativt efter stroke (Dąbrowska-

Bender, Milewska, Gołąbek, Duda-Zalewska & Staniszewska 2017; De Wit et al. 

2017). En hel del av tidigare forskning har fokuserat på anhörigasperspektiv (Andrade, 

Costa, Caetano, Soares & Beserra 2009; Nir, Greenberger & Bachner 2009) där till ex-

empel visades partnern oro för ekonomi på grund av missat arbete. Forskning om sjuk-

sköterskans perspektiv (Kumlien & Axelsson 2000; Park & Han 2010) av att vårda 

strokedrabbade, uppgav till exempel sjuksköterskor att det är nödvändigt att ha kontinu-

erlig utbildning och träningsprogram för att tillgodose behoven för äldre strokedrabbade 

samt att de inte kände sig trygga i sin sjuksköterskeroll. 

 

Ett förändrat jag 

Identitet är både subjektivt och objektivt vilket innebär att människan alltid är sig själv 

men också något som är skapat och därmed kan förändras. Människan förändras under 

hela livet på grund av exempelvis sjukdom som kan leda till att ett nytt behov skapas. 

Förändringarna kan leda till nya tankebanor och på så sätt förändra personens självbild. 

Människans syn på framtiden, sociala relationer och en ny självuppfattning bidrar till 

förändrad identitet. Många människor gör sjukdomen till ett objekt som är främmande 

som befinner sig i kroppen, vilket kan leda till att personen inte kan identifiera sig med 

sjukdomen (Birkler 2007, ss. 84-91). Sjukdom förändrar också livet, genom att inte 

längre kunna leva på ett sätt som tidigare var önskat, detta påverkar självbilden 

(Wiklund 2003, s. 110). Stroke förändrar möjligheten till omvärlden genom olika funkt-

ionsnedsättningar detta påverkar synen på sig själv, det vill säga identiteten (Anderson 

& Whitfield 2013; Wottrich et al. 2012; Lapadatu & Morris 2017; Guise 2010). 
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Känsla av samanhang 

Både en kognitiv och affektiv komponent finns i begreppet ”känsla av sammanhang” 

(KASAM) men det betraktas framförallt som ett sätt att se världen. KASAM innefattar 

tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Individer med hög KASAM 

har god hälsa samt höga värden på dessa tre begrepp. Personer med hög KASAM be-

dömer stimuli troligen mer harmlöst än någon med svag KASAM. ”Begriplighet” rör 

sig om hur inre och yttre stimuli upplevs begripligt på en kognitiv nivå. Upplevelse av 

att det finns resurser till ens förfogande att möta olika stimuli och krav som uppstår är 

vad ”hanterbarhet” handlar om. ”Meningsfullhet” berör om det finns känslomässig in-

nebörd i det krav som ställs och huruvida det är värt att investera energi och tid på. Sti-

muli kan vara positiv eller negativ, framkalla välbefinnande eller uppfattas som ett hot 

mot hälsan (Antonovsky 2005, ss. 43-45, 105, 129, 183) 

 

Vårdandets betydelse för återhämtning 

Hälso- och sjukvården syfte är till att optimera hälsa för samtliga människor i samhället 

(Eriksson 2004, s. 51). Flertal faktorer samspelar för att uppnå hälsa och det är inget 

som en person kan ge till någon annan, men kan stödjas så att en annan människa ändå 

får förmågan till att uppleva hälsa (Eriksson 2004, s. 41). Hälsa kan påverkas av stress, 

sociala och kulturella miljöer och är en del av den enskilde individen (Wiklund 2003, s. 

79). Resurser för att uppnå hälsa kan vara vänner eller förmågan att ge ord åt sina käns-

lor och tankar (Wiklund 2003, s. 88).  

 

Sjuksköterskan har i professionen fyra ansvarsområden vilka består av; främja hälsa, 

förebygga ohälsa och återställa hälsa samt att lindra lidande (Svenska sjuksköterskeför-

ening 2016, s. 6). När personers värdighet, sårbarhet, självbestämmande och integritet 

respekteras leder det till möjligheter att känna tillit, hopp och mening, vilket i sin tur gör 

att lidande lindras (Svenska sjuksköterskeförening 2016, s. 10). I rollen som sjukskö-

terska krävs det att vara följsam, öppen samt att ha förmåga att bemöta varje människa 

som unik. Vid ett sådant möte bör det alltid föreligga en medvetenhet att förförståelse 

finns, vilket kan vara både vara negativt och positivt. När lyhördhet finns i mötet med 

patienten kan sjuksköterskan förstå patienten på ett bättre sätt men utan lyhördhet 
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finns en risk att det oberäkneliga förbises (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-185). 

Patientanalys innebär en insamling av data så att vårdgivare kan få en uppfattning om 

patientens livssituation som helhet. Alla faktorer som kan inverkar på prestationen räk-

nas med, såsom kunskaper, familj, normer, motivation och egen bedömning av hälsa 

(Eriksson 2004, ss. 57- 61).          

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Stroke påverkar en individs liv både psykiskt, fysiskt och socialt, vilket kan resultera i 

flertal problem för den drabbade. Tidigare forskning kring stroke har till stor del fokuse-

rat på anhörigas och sjuksköterskors perspektiv. Forskning finns även kring vad stroke-

drabbade kan utföra efter stroke i rehabiliterande syfte såsom olika former av fysisk 

träning. Däremot är patientperspektivet något begränsat utforskat. Kunskaper kring 

strokedrabbades livssituation efter sjukhusvistelse är av vikt för att sjuksköterskor ska 

kunna stötta patienten på bästa sätt både inom och efter sjukhusvistelsen. Bristfälliga 

kunskaper kring stroke kan leda till att sjuksköterskan saknar förmåga att bemöta pati-

enten empatisk och respektfullt och därmed orsaka lidande hos patienten. Med ökad 

kunskap kring hur strokedrabbade upplevelser hälsa och ohälsa antas återhämtningspro-

cessen underlättas för att sedan kunna återgå till livet efter sjukhusvistelsen. Med mer 

kunskap ges sjuksköterskan en möjlighet att reflektera över strokedrabbades situation 

och har därmed förhoppningsvis mer förståelse för strokedrabbade.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur strokedrabbade upplever livssituationen efter stroke.  

 

 

METOD 

En litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-209) modell har valts som metod. Det 

är viktigt vid planering av en studie att granska tidigare forskning. Vetenskapliga artik-

http://www.synonymer.se/?query=ober%C3%A4knelig
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lar ligger till grund för att få svar på examensarbetes syfte vilket är att belysa hur 

strokedrabbade upplever livssituationen efter stroke. En litteraturstudie innebär att söka 

och bearbeta studier som bidrar till evidensbaserad vård. Det är fördelaktigt att använda 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få bredare kunskap. 

 

Datainsamling och Urval 

Artiklarna är hämtad från CINAHL och PubMed, vilket enligt Axelsson (2012, s. 208) 

är aktuella databaser vid sökning inom omvårdnadsforskning. Två av artiklarna är från 

PubMed, sju från CINAHL och en är hämtad ifrån sekundärkälla. Artiklarna hittades 

med kombinationer av sökorden:, “stroke”,  “patients”, "quality of life", “experience”, 

 "after stroke", “attitude”, “stroke patient” och “Quantitative”  i kombination med AND 

vilket resulterade i relevanta träffar (se Bilaga 1). Mesh- termers användes för att öka 

träffsäkerheten och vissa ord har trunkerats vid sökning för att få bredare sökresultat.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 och 2017, 

det vill säga de fick inte vara mer än 10 år gamla samt skulle passa studiens syfte. Samt-

liga artiklar skulle vara skrivna på svenska alternativt engelska, enbart relevanta artiklar 

hittades på engelska.  Resultatet bygger på innehållet från 7 kvalitativa artiklar, 1 kvan-

titativ och 2 som är en blandning av både kvantitativ och kvalitativ (Bilaga 1). Artiklar-

nas ursprung är Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Italien, USA, Australien och 

Korea. 

 

Dataanalys 

Analysen har genomförts enligt Axelssons (2012) modell för litteraturstudier vilket sker 

i olika steg. Efter att alla artiklar identifierades lästes de noggrant igenom av båda för-

fattarna för att på så sätt skapa en helhetsbild över materialets innehåll. Anteckningar 

utfördes samtidigt med blyerts för att markera det som svarade mot syftet, det vill säga 

att belysa hur strokedrabbade upplever livssituationen efter stroke. Sedan gjordes en 

sammanställning av artiklarnas metod, syfte och det viktigaste från resultatet vilket re-

sulterade i en tabell (Bilaga 2). Detta medförde att eventuella motsägelser och skillnader 

initialt identifierades i de olika artiklarna, som sedan sammanställdes till en ny helhet i 
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resultatet. Understrykningar i artikeltexterna utfördes med färgpennor för att skapa en 

överblick. De olika färgerna representerade olika nyckelord som sedan blev bärande i 

utformningen av subteman. Därefter sammanfördes nyckelord som passade ihop med 

varandra. Subteman delades upp efter innehåll och teman skapades. Slutlig-

en framträdde 3 teman och 6 subteman. 

 

RESULTAT 

Analys av resultatet belyser hur strokedrabbade upplever livssituation efter stroke och 

presenteras i tre teman med sex subteman (Figur 1). Författarna kommer enbart markera 

den kvantitativa artikeln i resultatet. Deltagarna i artiklarna benämns strokedrabbade, 

personer eller individer i resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatöversikt med tre teman och sex subteman. 
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Upplevelse av förändring 

Livsförändring  

De flesta strokedrabbade upplever kroppsliga förändringar vilket påverkar livet (Vo-

gelsang, Wengström, Svensson & Forsberg 2014; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & 

Kim 2012; Brunborg & Ytrehus 2013; Kim et al. 2015; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro 

& Vellone 2015; Lynch et al. 2008; Donnellan et al. 2013; Kwan, Sharpe, Townend & 

Tinson 2010; Bourland, Neville & Pickens 2011; White et al. 2008). Vilket leder till 

funktionsnedsättningar såsom begränsningar att utföra aktiviteter som tidigare upplevs 

meningsfulla (Brunborg & Ytrehus 2013; Kouwenhoven et al. 2012; White et al. 2008; 

Bourland et al. 2011), vilket också påverkar identiteten (White et al. 2008; Bourland et 

al. 2011). Funktionsnedsättningar bidrar till oro hos strokedrabbade att omgivningen 

betraktar dem annorlunda (Bourland et al 2011; Lynch et al. 2008). Det kan röra sig om 

talsvårigheter (Lynch et al. 2008) eller svårigheter att gå (Bourland et al. 2011).  

 

Flertal personer upplever förändring i personligheten exempelvis blir mer introvert, 

mindre spontan, mer allvarlig eller mindre aggressiv (Vogelsang et al. 2014). Däremot 

upplever andra strokedrabbade sig mer utåtriktade, sociala och några känner inte ens 

igen sig själva (Vogelsang et al. 2014). Fysiska begränsningar bidrar till frustration på 

grund av minskad delaktighet i aktiviteter som tidigare var betydelsefulla och självklara 

i vardagen (White et al. 2008; Bourland et al. 2011; Lynch et al. 2008). Förändring i 

humöret kan yttra sig som svårigheter att kontrollera känslor, såsom att bli lättare arg 

för smärre händelser vilket de i vanliga fall inte skulle bli arg över och känslor som irri-

tation samt otålighet var andra känslor som blev starkare i karaktären efter att de drab-

bats av stroke (Vogelsang et al. 2014).  

 

Innan insjuknandet genomförde strokedrabbade vardagssysslor utan att tänka närmare 

på saken, men nu uppfattas förmågorna inte vara tillräckliga på grund av funktionsned-

sättning. Strokedrabbade som upplever sig tvungna att genomföra hushållsarbete eller ta 

hand om familjen är deprimerade medan de som inte känner sig tvungna inte är depri-

merade (Kwan et al. 2010).  Detta är en omställning för de strokedrabbade eftersom det 
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istället fylls med nytt innehåll som upplevs obekant och många gånger okontrollerbart 

(Kouwenhovens et al. 2012). 

 

Fysisk och kognitiv förändring 

I Simeones et al. (2015) studie uppvisar de strokedrabbade en medvetenhet kring att 

livet förändras för alltid, både fysiska och psykiskt. Samt flertal strokedrabbade fram-

håller även att livet har blivit långsammare på grund av kroppsliga och kognitiva för-

ändringar.  

 

Majoriteten av strokedrabbade upplever trötthet och brist på energi (Vogelsang et al. 

2014; Kouwenhoven et al. 2012; Donnellan et al. 2013), vilket leder till ökat behov av 

vila för att klara av vardagen (Vogelsang et al. 2014). De strokedrabbade i Vogelsangs 

et al. (2014) beskriver minnesproblem som en negativ inverkan på flertal sätt, som ex-

empelvis när det gäller att komma ihåg namn, ord och platser. Även koncentration och 

initiativförmågan kan påverkas samt förmågan att uppfatta humor och ironi. Balanssvå-

righeter och kroppsliga svagheter begränsar fysiska förmågor som till exempel att gå, 

simma eller att utföra vardagliga sysselsättningar (Donnellan et al. 2013). Strokedrab-

bade som uppvisar mer omfattande funktionsnedsättningar, rapporterar mer oro över 

grundläggande fysiska problem som uppkommit exempelvis svårigheter att gå (Kwans 

et al. 2010). Däremot oroar sig de med mindre funktionsnedsättning över mer vardag-

liga aktiviteter såsom att handla mat, klara av hushållsarbete, köra bil, skriva och läsa 

(Kwans et al. 2010).  

 

I den kvantitativa studien av Kim et al. (2015) framkommer att livskvaliteten påverkas 

när aktiviteter inte längre kan utföras i samma utsträckning. Strokedrabbade som upple-

ver restsymtom exempelvis kroppslig förlamning, ätsvårigheter och kommunikations-

svårigheter har en statistiskt signifikant lägre livskvalitet än de som inte upplevt rest-

symtom överhuvudtaget (Kim et al. 2015). 
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Upplevelse av förändrad social situation 

Känsla av ensamhet 

Flera strokedrabbade beskriver att det sociala livet blir märkbart förändrat på ett antal 

sätt (Vogelsang et al. 2014; Kwan et al. 2010; Bourland et al. 2011; Lynch et al. 2008; 

Brunborg & Ytrehus 2013; White et al. 2008; Kouwenhoven et al. 2012; Simeone et al. 

2015; Donnellan et al. 2013). Det framkommer att stroke orsakar svår stress på sociala 

relationer och i vissa fall leder till separation och skilsmässa (Lynchs et al. 2008; Vo-

gelsang et al. 2014). Omkring hälften i Brunborg & Ytrehus (2013) har förlorat sin fru 

eller make efter stroken och en var separerad sen tidigare. En person i Kouwenhoven et 

al. (2012) studie berättade att det nuvarande livet är fyllt med ”ingenting”, ensamhet och 

att dagarna går långsamt samt minnet av hustrun som avled för flera år sedan återkom. 

 

Vissa väljer medvetet att vara ensamma medan andra beskriver att ensamhet är en följd 

av att människor uppträder annorlunda mot dem efter att de har drabbats av stroke (Vo-

gelsang et al. 2014). Strokedrabbade i Kouwenhoven et al. (2012)  ger exempel som att 

de upplever rädsla att bli missförstådda på grund av kommunikationssvårigheter vilket 

kan leda till att de drar sig undan och känner sig isolerade. Även känslor av inte upple-

vas duglig påverkar självkänslan och bidrar till minskad deltagande från olika aktiviteter 

(White et al. 2008). Färre kontakter med vänner, svårighet att interagera med andra 

människor och minskat intresse för omvärlden är också några aspekter som leder till 

isolering hos de strokedrabbade (Lynch et al. 2008).  

 

Betydelse av goda relationer  

För de strokedrabbade är familjen och vänner betydelsefulla för välbefinnandet (Bour-

land et al. 2011; Brunborg & Ytrehus 2013). Att få hjälp av anhöriga är en stor del av 

välmåendet men inte enbart den faktiska hjälpen utan även att stimuleras av aktiviteter 

samt att inte vara ensam (Brunborg & Ytrehus 2013).  Individerna i Kouwenhovens et 

al. (2012) berättar att på grund av kroppsliga förändringar behöver de förlita sig på 

andra människors stöd, för att till exempel ta sig ut från det egna hemmet. De stroke-

drabbade i Donnellan et al. (2013)  uppvisar svårigheter att acceptera hjälp från andra 
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men att det underlättar om hjälpen kommer från en nära släkting, exempelvis fru eller 

dotter. Strokedrabbade uppger vilja att vara oberoende men uppskattar ändå hjälpen av 

närstående (Lynch et al. 2008).  

 

Det framkommer att strokedrabbade vill ha kontroll över livshändelser i livet vilket för-

svåras av överbeskyddande familjemedlemmar (Donnellan et al. 2013). I Lynch et al. 

(2008) upplever några strokedrabbade humörsvängningar och blir frustrerade när anhö-

riga försöker hjälpa till för mycket exempel vid kommunikationssvårigheter, vilket leder 

till minskad självständighet. De strokedrabbade i Donnellan et al. (2013) framkommer 

att känsla av obehag och frustration växer fram vid förlust av självständighet och sitt 

välkända liv. Genom att klara sig själv ökar självförtroendet (Donnellan et al. 2013; 

Bourland et al. 2011). 

 

Strokedrabbade känner sig skyldiga till det obehag de orsakar familjen genom att bland 

annat barnen får hjälpa föräldrarna mer och mer (Simeone et al. 2015). De upplever att 

det har en stor inverkan på barnens liv som hela tiden får springa till dem och samtidigt 

ta hand om egen familj, därför upplever de sig som en börd (Simeone et al. 2015). I 

Kwans et al. (2010) säger strokedrabbade att beroende av andra ger en känsla av makt-

löshet. Samtidigt ger personerna i Vogelsang et al. (2014) studie beskrivningar av ett 

förändrat perspektiv på livet i det stora hela. Det innebär till exempel att de känner en 

tacksamhet över att de trots allt lever, prioriterar annorlunda såsom lägger mindre energi 

på vissa grejer samt att vissa relationer värderas mer än andra. 

 

Känsla av hopp 

Strategier att gå vidare  

Kwan et al. (2010); Vogelsang et al. (2014); Bourland et al. (2011); Lynch et al. (2008); 

Brunborg och Ytrehus (2013); White et al. (2008) samt Donnellans et al. (2013) studier 

framkommer hur strokedrabbade med hjälp av olika strategier klarar av livet. Att hitta 

nya rutiner är målet, vilket är ett sätt att hantera det nya livet och detta i sin tur leder till 

ökad självständighet (Donnellans et al. 2013).  
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En strategi som är mindre vanlig bland strokedrabbade är att tänka att livet skulle kunna 

vara värre eller skoja om besvären (Kwans et al. 2010). I studien av Donnellan et al. 

(2013) har de flesta personer anpassat sig till olika funktionsnedsättningar genom att 

vänja sig att göra saker annorlunda och göra det bästa ur de aspekter som inte påverka-

des av stroke exempelvis vara mer uppmärksam vid körning och promenader eller an-

vändning av käpp. När kognitiva funktioner som minne och tal börjar svikta, är en lös-

ning att läsa böcker, skriva minneslappar och lösa korsord för att öva upp språket 

(Brunborg & Ytrehus 2013). Ett annat sätt att hantera minnesförlust och trötthet är att 

dra ner på tiden att utföra handlingar, som exempelvis jobba mindre timmar eller vara 

ute kortare tid (Donnellans et al. 2013).   

 

Nystart i livet  

Trots att de strokedrabbade beskriver stora förändringar i livet i det stora hela, så ger de 

ändå beskrivningar av positiva aspekter efter att ha drabbats av stroke (Donnellan et al. 

2013; Vogelsang et al. 2014; White et al. 2008; Brunborg & Ytrehus 2013). Positiv 

aspekt kan vara att leva mer hälsosamt vilket leder till ökad medvetenhet om vad som är 

bra eller dåligt för kroppen bland annat att börja äta nyttigt och minska alkoholin-

tag (Donnellan et al. 2013; Vogelsang et al. 2014; Brunborg & Ytrehus 2013).  

 

Att drabbas av stroke blir således en ”väckarklocka” som leder till livsstilsförändringar 

samt ökar kunskaper hos strokedrabbade vilket är nödvändigt för att minska risk för 

återinsjuknande (Brunborg & Ytrehus 2013). Stokedrabbade i Brunborg och Ytrehus 

(2013); Donnellan et al. (2013) och Lynch et al.  (2008) framhåller att det är viktigt att 

acceptera och anpassa sig till den nya livssituationen.  

 

Hopp finns hos strokedrabbade om att fysiska begränsningar inte ska vara för evigt 

(Bourland et al. 2011). Ett antal strokedrabbade framhåller att fysiska nedsättningar inte 

alltid upplevs som ett hinder, men att vardagliga aktiviteter i vissa situationer kan be-

gränsas till viss del (Lynch et al.  2008; Simeone et al. 2015). Trots funktionsnedsätt-

ning orsakat av stroke uppvisar de strokedrabbade att de anpassat sig och istället inneha 

en positiv attityd till livet generellt, genom att till exempel hittat meningsfulla aktiviteter 

i livet (Brunborg och Ytrehus 2013). De ser livet som positivt när insikt, optimism, tro 
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och motståndskraft finns, men när dessa faktorer inte existerar är strokedrabbade mer 

benägna att uppleva känslor av frustration, beroende och förlust (White et al. 2008). 

Insikt hänvisar till egna förmågor och begränsningar till att utföra aktiviteter och optim-

ism berör exempelvis att uppleva milstolpar i livet såsom giftemål och födelse. Tro be-

skrivs som en känsla av hopp genom till exempel ett förhållande till Gud samt mot-

ståndskraft är starkt kopplad till upplevelser av stöd från familj och vänner, vilket enligt 

de strokedrabbade upplevs som betydelsefullt (White et al. 2008).  

 

 

DISKUSSION 

METOD 

Syftet med studien var att belysa hur strokedrabbade upplever livssituationen efter 

stroke.  Med anledning av tidsramen ansåg vi att en litteraturstudie var det bästa valet 

för att uppnå syftet. Enligt Axelsson (2012, s. 205) utförs en litteraturstudier av studen-

ter med anledning att det bidrar med kunskap och kan leda till utveckling i den egna 

professionen. Målet var att använda studier gjorda från de nordiska länderna; Sverige, 

Norge, Danmark, Island och Finland för att lättare tillämpa resultatet i artiklarna till den 

vård som praktiseras i Sverige. Valda artiklar kommer från; Sverige, Norge, Storbritan-

nien, Irland (2), Italien, USA (2), Australien och Korea. Fördelen att använda studier 

utanför de nordiska länderna och Europa är att Sverige idag är ett mångkulturellt land, 

därför var det fördelaktigt att använda studier från andra delar av världen. I Svensk för-

fattningssamling (1982:763) står det att hälso- och sjukvården ska ge god vård och på 

samma villkor för hela befolkningen. 

 

Datainsamlingen kom från databaserna CINAHL och PubMed, båda har en omfattande 

mängd forskning om omvårdnad.  I sökning på artiklar användes enbart ”AND” detta 

resulterade i att få relevanta artiklar. Användning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ansåg vi var det bästa valet. Fler kvalitativa artiklar än kvantitativa artiklar 

ingick i vår litteraturstudie eftersom syftet var att beskriva strokedrabbades upplevelser. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna var gjorda mellan 2007 och 2017, detta för att 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/motst%C3%A5ndskraft
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resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt och att artiklar skulle vara godkända av en 

etisk kommitté, för att det var viktigt för oss att veta om deltagarna inte har kommit till 

någon forma av skada under studien. De studier som inte var etisk godkända har delta-

garna fått informationen samt gav deras samtycke.   

 

Artiklarna av Kouwenhoven et al. (2012) och Kwan et al. (2010) kan uppfattas att bara 

fokusera på depressiva symtom efter stroke och därför inte borde ingå i vår studie. Men 

efter har läst resultaten förstod vi att artiklarna inte enbart fokuserade på depression utan 

passade i vårt syfte och därför ansåg vi att artikeln kunde vara med i litteraturstudie. 

Författarna i Kouwenhoven et al. (2012)  framhåller att depressiva symtom inte tydligt 

var framträdande och var inte meningsfulla i sig själv för deltagarna. 

 

Efter vi läste igenom artiklarna och hittar gemensamma nyckelord tilldeles olika färger 

till nyckelorden, därefter skedde en indelning i olika teman. Detta upplevde vi som svårt 

på grund av att vissa nyckelord passade in under två eller fler teman men slutligen pla-

cerades nyckelorden in under teman som enligt oss passade bäst.  

 

Möjligt kunde resultatdelen vara påverkad av vår förförståelse på grund av tidigare erfa-

renheten av stroke. Vi har försökt att sätta vår förförståelse åt sidan för att inte påverka 

resultatet i litteraturstudien och om någon annan bearbetat samma material finns möj-

lighet att utfallet i resultatet kunnat se annorlunda ut. 

 

 

RESULTAT 

Tre subteman är valda att närmare diskutera; ”Livsförändringar”, ”Nystart i livet” samt 

”Betydelse av goda relationer”. 

 

Livsförändring  

I resultatet framkommer att synen på sig själv förändras efter stroke, orsaken är att 

kroppen inte fungerar på samma sätt som innan, detta framkommer också i Ellis-Hill 

och Horn (2000) samt Kuenemund, Zwick, Rief och Exner (2016) studier att självbilden 
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förändras. När kroppen inte fungerar som förr påverkas olika funktioner, vilket gör att 

strokedrabbade inte kan utföra aktiviteter i samma utsträckning. Det kan leda till mins-

kad möjlighet att medverkan i betydelsefulla aktiviteter och skapa en känsla av att inte 

längre känna igen sig själv och sin kropp, vilket påverkar självbilden.  Ellis-Hill, Payne 

och Ward (2000) belyser att innan togs kroppen för givet, men nu är förhållandet till 

kroppen förändrad och strokedrabbade kan uppleva kroppen som svårhanterlig. Vi för-

står att när kroppen inte fungerar som tidigare växer frustration fram, vilket kan bero på 

svårigheter att kommunicera med andra genom att inte få fram orden. Människan upp-

lever sig själv via sin kropp och en förändrad kropp medför att upplevelsen av sig själv 

blir förändrad, men även att andra börjar behandla en på ett annat sätt (Wiklund 2003, s. 

50). Det är genom kroppen som individer upplever sig själv och när någon drabbas av 

stroke, förändras också upplevelsen av sin kropp. Därför har vi förståelse att andra 

människor kan uppträda och behandla strokedrabbade annorlunda, för att stroken har 

lett till förändrad personlighet och förmågor att klara sig själv.  

 

I resultatet framkommer att strokedrabbade upplever att omgivningen uppträder an-

norlunda mot dem.  Pallesen (2013) stärker resultatet att strokedrabbade uppfattar att 

omgivningen ser och behandlar dem annorlunda. Att uppleva värdighet även när krop-

pen sviker, kan ske genom att uppleva sig sedd och betydelsefull, det en vårdare kan 

göra är att bekräfta, ge stöd och trösta (Wiklund 2003, ss. 170-171). Det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker vara öppen och lyhörd samt visa intresse för personens situat-

ion, vilket kan göra att personen känner sig sedd och bekräftad. På så sätt leder det till 

att personen känner sig delaktig, respekterad och mer värdefull. 

Nystart i livet  

Tankemönstret förändras efter stroke genom bland annat en ökad medvetenhet om vad 

som är bra för kroppen. I studien Kuenemund el at. (2016) hade 42 procent ökat sin 

medvetenhet för hälsofrågor såsom förändrade matvanor. Det är av vikt att finna sig i 

situationen som stroke skapat för att sedan anpassa sig, genom exempelvis att förändra 

kosthållning som i sin tur minskar risken för återinsjuknande. Utan ändring i levnadsva-

nor ökar risken att drabbas av ytterligare en stroke och som det framkommer i resultatet 

att strokedrabbade vill uppleva viktiga händelser i livet såsom att någon föds och gifter 

sig.  Det är detta som av största sannolikhet är orsaken att strokedrabbade vill bli bättre 

http://www.tandfonline.com/author/Pallesen%2C+Hanne
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och inte insjukna igen och missa dessa händelser. Strokedrabbade i Karube et al. (2016) 

studie vill lyckas och bli bättre för att inte drabbas av ytterligare en stroke, det är därför 

hälsoförbättring är viktigt för att kunna återgå till arbetet och träffa barnbarn.  

 

Positiv förhållningssätt är en viktig väg till en bättre livssituation och som det fram-

kommer i resultatet är tro till gud ett sätt.  Tro behöver inte nödvändigt vara religiöst 

utan kan vara tro till en behandling eller egen förmåga, men kärnan utgår från att tro är 

en källa till kraft och trygghet (Wiklund 2003, s. 152). Trygghet kan handla om att ha 

insikt till begränsningar och vilka förmågor som uppkommer efter stroke. Att förstå vad 

som kan göras och inte göras efter stroke är viktigt, för utan förståelsen kan otrygghet 

skapas. Utan förståelse är det svårt att begripa situationen som kan vara positiv eller 

negativ och utan begriplighet är det svårt att hitta en mening i det nya livet. Det är detta 

Antonovsky (2005) pratar om ”begriplighet” och ”meningsfullhet” i sin teori “känsla 

om sammanhang” för vidare kunna uppnå hälsa. 

 

Enligt Dahlberg och Segersten (2011, s. 127) ska det finnas förståelse om hur ohälsa 

påverkar människans upplevelse av mening, sammanhang och hur vardagen påverkas 

för att kunna stötta personens livsprojekt. Sjuksköterskan har en viktig roll att stötta 

strokedrabbade i den nya situationen att göra bra val därmed förebygga sjukdom. Som 

det framkommer i resultatet är insikt, hopp och motståndskraft en väg till ett bättre liv. 

Sjuksköterskan kan försöka få personen att få insikt genom kunskap om vad som är bra 

och dålig men också hopp att det kan bli bättre. Genom att finnas som stöd kan allt upp-

levas bättre, vilket är kopplat till motståndskraft. Det är patienten som är utgångspunk-

ten och expert på sig själv trots att sjuksköterska har professionell kunskap (Dahlberg & 

Segersten 2011, ss. 103-104). Därför ska sjuksköterska se patienten som helhet och ha 

förståelse kring sin sjukdom, eftersom det är personen som vet hur det är att ha en sjuk-

dom och hur det känns. Sjuksköterskans uppgift är att genom samtal stödja patienten 

att vara positivt på sin situation och därmed få en möjlighet att fatta mer hälso-

samma beslut (Dahlberg & Segersten 2011, s. 314).  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305716301410
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Betydelse av goda relationer  

Både familj och vänner är betydelsefulla men vissa relationer har större betydelse än 

andra och stroke kan tära på relationer. Northcott, Marshall och Hilaris (2016) studie 

redovisar att det sker en förändring i sociala relationer, kontakt med barn ökar, kontakt 

med släkt ökar något och kontakter med vänner minskar efter stroke. Arntzen och Ham-

ran (2015) studie tar upp att strokedrabbade upplever relationen till familjen förbättrats, 

har kommit varandra närmare och det är viktigt att prioritera tiden tillsammans vilket 

leder till mer öppenhet om känslor. Utifrån resultatet anser vi att stroke kan ha både 

negativa och positiva aspekter exempelvis komma närmare familjen och ibland uppleva 

att inte vara tillräckligt på grund av nedsattfunktion som kan leda till begränsning att 

delta i aktivitet med familj.    

 

I resultatet framkommer att familjen har positiv inverkan genom att dem ger stöd efter 

stroke som medförde funktionsnedsättningar. I Anderson och Whitfield (2012) fram-

kommer det att när en annan person tror och visar exempelvis hur en socka ska sätts på 

med bara en hand, kan de leda till att bli mer självständig. Beroende av någon resulte-

rade till känsla att vara maktlös och strokedrabbade vill ha kontroll över sin situation 

med välmenande anhöriga försvårar såldes kan familjen både vara en resurs och hinder. 

Wiklund (2003, ss. 88-89, 182) skriver att hälsohinder är vad som hindrar och hälsore-

surs är vad som främjar att uppleva hälsa, det kan vara kroppsligt, själsligt eller andligt. 

Dessutom kan samma hinder också vara en resurs exempel kontakter till andra männi-

skor. Att plötsligt drabbas av stroke och få funktionsnedsättningar är enligt oss ett häl-

sohinder på grund av att strokedrabbade inte kan leva som tidigare. 

 

Att inte hela tiden vara beroende och en “börda” för familjen vilket kan ske genom olika 

program som kan väcka livsgnistan och bli mer självständig efter kroppsfunktioner för-

bättras. Vi anser att vara med andra som är i samma sits kan underlätta för den stroke-

drabbade. Studien av Beesley et al. (2011) handlar om konstprogram för strokedrabbade 

i grupp och det framkommer att funktioner som är av fysiska, kognitiva eller känslo-

mässig karaktär förbättras. Vidare visade resultatet att självförtroendet ökade genom att 

umgås med andra människor, men också att rädsla att bli dömd på grund av språksvå-
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righeter skulle fått dem att inte delta i programmet om den inte enbart hade riktade sig 

mot strokedrabbade.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att strokedrabbade upplever en omställning i livet efter stroke på grund 

av funktionsnedsättning som begränsar individen på många sätt. Det sker livsföränd-

ringar kring de strokedrabbades tillvaro, vilket bland annat påverkar självbilden, sociala 

aktivitet samt relationer. Strokedrabbade försöker anpassar sig till den nya livssituation-

en genom att bland annat börja leva mer hälsosamt genom till exempel fysisk aktivitet 

samt kostval. De får ökad medvetenhet kring vilka riskfaktor som finns. Detta skulle 

kunna leda till att strokedrabbade upplever återhämtningstiden efter sjukhustiden som 

mer positiv trots livsförändring efter stroke. Sjuksköterskan kan bemötta och stötta 

strokedrabbade bättre efter har erhållit kunskap om hur personer erfar sitt liv efter 

stroke, vilket bidrar till ökad välbefinnande hos strokedrabbade. 

  

Kliniska implikationer 

Sjuksköterska bör: 

• Uppmuntra till egenvård vilket skapar möjlighet att bli självständig. 

• Motivera genom att undervisa och informera; att leva hälsosam, bättre kost och 

fysisk aktivitet vilket minskar risk att återinsjuknad. Det är viktigt att se till att 

patienten har uppfattat informationen som ges. 

• Finnas som stöd för patienten och låta patienten vara delaktig, bestämma själv 

samt ta eget ansvar. 

 

Hållbarutveckling 

Stroke är den mest vårdkrävande sjukdom på svenska sjukhus med omkring en miljon 

vårddagar och kostar samhället över 18 miljarder kronor årligen (Riksstroke 2014). I 

Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och runt 30 000 drabbas varje år 

(Riksstroke 2016a) samt kostar samhället över 18 miljarder (Riksstroke 2014). Trots att 
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kommuner har ett ansvar, så erbjuder flera ändå ingen rehabilitering till strokedrabbade, 

det betyder att personer som är i behov av rehabilitering inte har tillgång och detta med-

för en ökad risk att få andra symtom och funktionsnedsättningar efter stroke (Socialsty-

relsen 2011, s. 15). Det är viktigt att ha tillgång till rehabilitering för att kunna återställa 

hälsa och på så sätt minskar sjukhusvistelser och sjukskrivningar hos strokedrabbade. 

Det kostar samhället om det är många som drabbas av stroke och kräver resurser inom 

sjukhus och kommunen. Av allt försäkringskassan betalade ut som bidrag år 2009 gick 

2,4 procent till personer som fått “sjukdomar i hjärnans kärl” (Socialförsäkringsrapport 

2011).  Kunskap behövs trots att många strokeenheter har under vårdtiden som rutiner 

att informera strokedrabbade och anhöriga om stroke samt vilket stöd som finns att få 

efter utskrivningen (Socialstyrelsen 2011, s. 64). Enligt socialstyrelsen (2005) ska sjuk-

sköterskan ha förmåga att bevara det friska, förebygga hälsorisker, ge information, un-

dervisa samt om det behövs motivera till förändring i livsstilen i syfte att bevara hälsa 

och förhindra ohälsa. 

 

Förslag på ytterligare forskning 

Patientperspektivet av att drabbas av stroke är begränsat utforskat och därför behövs 

mer forskning. Ett behov finns av kvantitativ forskning kring livssituationen av föränd-

ringar vid stroke, för att kunna skapa en bredare kunskap om strokedrabbade livssituat-

ion. Det krävs även mer forskning om hur strokedrabbade upplever det att bli vårdad på 

sjukhus och i kommunen. Forskning kring hur strokedrabbade vill att sjukhuspersonal 

eller den som vårdar konkret ska gå till väga för att underlätta själva rehabiliteringen 

skulle vara av nytta.  
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Bilaga 1. Artikelsök. 
 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Antal valda 

170418 Cinahl stroke patient*AND atti-
tude AND Quantitative 

2007-2017 31 2 

170331 Cinahl stroke AND attitude  
AND "quality of life”   

2007-2017 50 1 

170330 Cinahl Stroke AND "quality of 
life" AND experience   

2007-2017 127 2 

170330 Cinahl "after stroke"  
AND experience 

2007-2017 202 2 

170418 PubMed stroke AND patients  
AND experience  
AND "quality of life" 

2007-2017 185 2 

 

 
 
Bilaga 2. Artiklar 
 
 

Titel: Författare: Årtal: 
Tidskrift: Land: 

Syfte 
 
 

Metod Resultat 

Titel: ‘Feeling sad and use-
less’: an investigation into 
personal acceptance of dis-
ability and its association 
with depression following 
stroke. 
Författare: Kwan, Sharpe, 
Townend, & Tinson (2009) 
Tidskrift: Clinical Rehabili-
tation 
Land: Storbritannien 

Att studera 
kopplingen 
mellan pati-
entens accep-
tans av sin 
funktionsned-
sättning och 
depression till 
följd av 
stroke samt 
möjligheter 
att förutsäga 
depression  

Kvalitativa. Inter-
vjuerna genom-
fördes i två delar: 
en strukturerad 
intervju som gav 
kvantitativa data 
och en semi- 
strukturerad inter-
vju 
 

En tredjedel av 
deltagarna visade 
sig ha depression. 
Patienter med de-
pression uppger 
ofta att de “ fortfa-
rande skulle kunna 
eller ibland referera 
till sig själva som 
'värdelös'”. 
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Titel: Loss, Gain, and the 
Reframing of Perspectives 
in Long-Term Stroke Sur-
vivors: A Dynamic Experi-
ence of Quality of Life. 
Författare: Bour-
land,Neville,& Pickens 
(2011) 
Tidskrift: Topic in stroke 
Rehabilitation  
Land: USA 

Att för-
stå upplevelse
n av livskva-
litet hos 
strokeöverle-
vare 

Kvantitativ med 
fenomenologisk 
design. Djupgå-
ende intervjuer 
med strokedrab-
bade som haft 
stroke för minst 2 
år sedan. 

Huvudtemat som 
framkom var “Det 
får mig känna mig 
som en människa 
igen”. Underkate-
gori som hittades 
var: aktivitets för-
lust samt uppvak-
nande “Verklighet-
en kommer in i min 
värld”.  

Titel: Transitional experi-
ences in patients following 
intracranial 
aneurysm rupture 
Författare: Vogelsang, 
Wengström, Svensson, & 
Forsberg, (2013) 
Tidskrift: Journal of clinical 
Nursing 
Land: Sverige 

Att beskriva 
förändringar 
och över-
gångar i var-
dagen under 
de första två 
åren efter 
intrakraniell 
aneu-
rysmbrott. 

Kvantitativ och 
kvalitativ med en 
longitudinell de-
sign används. 
 

En majoritet av 
deltagarna upplev-
de förändringar i 
sin vardag under de 
första två åren efter 
aneurysmbrottet 
och förändringarna 
pågick med små 
skillnader. 

Titel: 'Living a life in 
shades of grey': experienc-
ing depressive symptoms in 
the acute phase after stroke. 
Författare: Kouwenhoven, 
Kirkevold, Engedal& Kim 
(2011) 
Tidskrift: Journal of Ad-
vanced Nursing  
Land: Norge 

Att beskriva 
den levda 
erfarenheten 
av strokeö-
verlevare som 
lider av de-
pressions-
symtom i den 
akuta fasen.  
 

Kvalitativ. meto-
dologiskt grundad 
i hermeneutisk 
fenomenologi. 

Resultatet gav två 
huvudteman, vara 
instängd samt för-
lora sig. Begräns-
ning i en ny livs-
verksamhet och 
förlorande av sig 
som person är äm-
nen som nämndes. 

Titel:  Sense of well-being 
10 years after stroke. 
Författare: Brunborg& 
Ytrehus (2013) 
Tidskrift: Journal of clinical 
Nursing  
Land: Ireland 

Att beskriva 
faktorer som 
främjar sub-
jektivt välbe-
finnande i ett 
långsiktigt 
perspektiv 10 
år efter stroke 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer i 
hemmet eller via 
telefon. 
 
  

Resultatet diskute-
rade viktiga 
aspekter för välbe-
finnande,    
egenvård och häl-
sokunskap samt 
familjen anses vara 
av stor betydelse 
för anpassning och 
välbefinnande. 



 31 

Titel: A Qualitative study of 
quality of life after stroke : 
The importance of social 
relationships 
Författare: Lynch,. Butt, 
Heinemann, Victorson, 
Nowinski, Perez& Cella 
(2008) 
Tidskrift: Journal of Reha-
bilitation Medicine   
Land: USA 

Hur stroke 
påverkar 
livskvalitet på 
sikt. 

Kvalitativ. 
Fokusgruppdis-
kussion 

Viktiga teman som 
identifierades var: 
socialt stöd, ko-
pingmekanismer, 
kommunikation, 
fysisk funktion och 
oberoende. 

Titel: The experience of 
stroke survivors three 
months after being dis-
charged home: A phenome-
nological investigation 
Författare: Simeone, S. Sa-
vini, S. Cohen, M.Z. Al-
varo, R. & Vellone, E. 
(2015) 
Tidskrift: European Journal 
of Cardiovascular Nursing 
Land: Italien 

Att beskriva 
strokedrabba-
des upple-
velse tre må-
nader efter ha 
blivit utskri-
ven från re-
habiliterings-
sjukhus. 

Kvalitativ med 
fenomenologisk 
ansats. Intervjuer 
utfördes. 

Fem teman hitta-
des: djupt förändrat 
liv, intensiva min-
nen om akuta fasen 
av 
stroke, långsam-
mare liv, lättnad 
över att ha återhäm-
tat sig från stroke 
och att vara en 
börda för familjen. 

Titel: Exploring poststroke 
mood changes in communi-
ty-dwelling Stroke survi-
vors: a qualitative study 
Författare: White, Magin, 
Attia, Pollack, Sturm, & 
Levi (2008) 
Tidskrift: Archives of Phys-
ical Medicine & Rehabilita-
tion  
Land: Australien 

Att långsik-
tigt under-
söka upple-
velsen av 
humörföränd-
ringar 1, 3 
och 5 år efter 
stroke. 

Kvalitativ. 
12 semistrukture-
rade intervjuer 1, 
3 och 5 år efter 
stroke. 

Fyra huvudkatego-
rier av humörför-
ändring beskrevs 
av deltagarna: fru-
stration, minskad 
självförmåga, bero-
ende och förlust.  
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Titel: Mapping patients’ 
experiences after stroke 
onto a 
patient-focused intervention 
framework. 
Författare: Donnellan, C. 
Martins, A. Conlon, A. 
Coughlan, T. O'Neill, D. & 
Collins, D.R. (2013) 
Tidskrift: Disability and 
Rehabilitation 
Land: Irland 

Hur erfar 
strokedrab-
bade livet 
efter och hur 
dessa erfa-
renheter kan 
validera en 
redan etable-
rad patientfo-
kuserad in-
tervention 
framework 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
av 8 strokedrab-
bade, 3 och 6 må-
nader efter ut-
skrivning. 

Oavsett konsekven-
ser som ett resultat 
av fysiska, psy-
kiska och sociala 
försämringar, fanns 
det andra livsstils-
störningar som alla 
strokedrabbade 
rapporterade, som 
medicinering, ökad 
trötthet, svårigheter 
med sociala aktivi-
teter och föränd-
ringar i livsstil. 

Titel: The relationship be-
tween stroke and quality of 
life in Korean adults: based 
on the 2010 Korean com-
munity health survey. 
Författare: Kim, K. Heo, M. 
Chun, I. Jun, H. Lee, J. 
Jegal, H. Yang, Y. & PhDc 
(2015) 
Tidskrift: Journal Of Physi-
cal Therapy Science 
Land: Korea 

Att undersöka 
stroke i Korea 
i relation till 
livskvalitet 
baserat på 
standardise-
rade data. 
 

Kvantitativ. 
Studien utnyttjade 
rådata från 2010 
KCHS (Korea 
Community He-
alth Survey Data 
Profiles). 
 

Deltagare som upp-
levde biverkningar 
hade en statistiskt 
signifikant lägre 
livskvalitet än del-
tagare som inte 
hade 
upplevt biverk-
ningar. 
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