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Sammanfattning  

Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antalet insjuknanden har 

generellt minskat däremot ökat i tidig ålder. Flertalet får svåra funktionsnedsättningar efteråt 

vilket kan försämra möjligheten att klara sig själv. Litteraturstudien förankrades i 

Antonovskys begrepp ”känsla av sammanhang”.  

Syfte: Syftet var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i tidig ålder. 

Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen resulterade i 14 artiklar som 

kvalitetsgranskades. Totalt inkluderades nio kvantitativa artiklar i resultatet som analyserades 

genom en integrerad analys. 

Resultat: Tre kategorier identifierades Fysiska begränsningar, Sociala relationer och 

Psykiska påfrestningar. Att drabbas av stroke påverkade den fysiska och psykiska hälsan 

vilket ledde till försämrad livskvalitet. Faktorer som hade negativ inverkan på livskvalitet var 

nedsatt fysisk funktion, nedstämdhet och förlorade relationer. Faktorer som hade positiv 

inverkan var familjerelationer, förmåga att utöva fritidsintressen och att återgå till arbetet. 

Slutsats: Flera olika faktorer påverkar en persons livskvalitet och de som drabbats av stroke 

skattade genomgående en lägre livskvalitet. Sjuksköterskor bör ge anpassad information till 

personer som drabbats av stroke men även förstå vikten att upptäcka nedstämdhet tidigt. 

Resultatet kan ge ökad kunskap som i sin tur kan öka livskvalitet hos personer drabbade av 

stroke. 
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1 Inledning 

Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och varje år drabbas cirka 30 000 personer 

(Jönsson, 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har prevalensen av insjuknande i stroke 

i tidig ålder ökat i samhället men tack vare kvalificerad akut medicinsk vård och specifik 

omvårdnad har dödligheten minskat. Cirka hälften av alla drabbade får svåra 

funktionsnedsättningar efteråt och stroke är därmed den vanligaste orsaken till 

funktionshinder hos vuxna (Aprile et al., 2008). Personens livssituation kan komma att 

förändras och det finns ett behov av hjälp från vårdpersonal för att klara vardagen. Det är 

sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma behov och samordna den hjälp som behövs 

(Ågren, 2004). Intresset för personer som drabbats av stroke väcktes under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi upplevde att möjligheten att klara sig själv för den som 

drabbats av stroke hade försämrats och att det fanns en rädsla för att komma hem samt känna 

sig beroende av vårdpersonal eller anhöriga. Dessa erfarenheter utgör vår förförståelse i 

föreliggande arbete. 

2 Bakgrund 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer (Aprile et 

al., 2008; Jönsson, 2012). Socialstyrelsens statistikdatabas (2016) visar att antalet personer 

som drabbas av stroke totalt sett minskar. Se tabell 1. Dock visar Terént (2014) en ökning av 

incidensen av stroke i åldrarna 30 - 64 år med hjälp av patientregistret. I patientregistret 

registreras alla sjukhusvårdade patienter som drabbats av stroke och ingår i alla sjukhus 

rutiner i Sverige. Socialstyrelsens statistikdatabas (2016) visar att under år 2000 och 2015 

ökade incidensen att drabbas av stroke i åldrarna 20 - 50 år. Definitionen av tidig ålder i 

denna litteraturstudie är personer i åldrarna 19 - 64 år. 

 

Tabell 1: Antalet insjuknande i stroke år 2000 och 2015 

 

       Ålder 

År   20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 

 

20 - 64 

År 2000 31 53 77 127 195 420 972 1459 2019 5353 

År 2015 52 63 80 133 245 484 708 1082 1639 4486 

 

(Socialstyrelsen, 2016) 
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2.1 Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av hjärninfarkt eller blödning i 

hjärnan. Vanligast är hjärninfarkt som utgör cirka 85 procent av alla stroke. Resterande 15 

procent utgörs av hjärnblödning (Ericson & Ericson, 2012). Stroke kommer ofta snabbt och 

utan förvarning. Beroende på vilken del av hjärnan som drabbas påverkas kroppen på olika 

sätt. Stroke orsakar störningar i flera av nervsystemets funktioner och visar sig ofta som 

plötslig känselnedsättning, förlamning av kroppens ena sida eller förlorat synfält. Oftast 

drabbar stroke ena hjärnhalvan vilket gör att symtomen endast påverkar ena kroppshalvan. 

Även talsvårigheter är ett vanligt symtom och det kan vara svårt att förstå vad andra säger och 

formulera ord (Reynolds & Ward, 2014). 

 

Misstänker en anhörig eller vårdpersonal att en person har drabbats av stroke finns ett AKUT-

test att utföra. De olika bokstäverna står för olika kontroller som går snabbt att kontrollera och 

beskriver om tillståndet är akut. Om någon bokstav inte uppfylls ska stroke misstänkas 

(Aroor, Singh & Goldstein, 2017).   

 

A Ansikte, kan personen le och visa tänderna 

K Kroppsdel, kan personen lyfta armarna och hålla dem kvar i tio sekunder 

U Uttal, kan personen upprepa en enkel mening  

T Tid, är dyrbar 

 

 (Tuominen & 1177, 2015) 

 

Om stroke misstänks är det viktigt att så snabbt som möjligt komma till sjukhus för 

behandling eftersom hjärnskadorna förvärras för varje minut utan syre (Del Zoppo et al., 

2009). Vid ankomst till sjukhus rekommenderar Socialstyrelsen (2017) att omhändertagandet 

ska vara strukturerat och prioriteras som ett ”rädda hjärnan-larm”. Detta innebär att personen 

förs direkt till röntgen av hjärnan för snabb diagnostik vilket även Hammoud, Lanfranchi, Li 

och Mehan (2016) styrker. Röntgen visar var eventuell hjärnskada finns men även om det är 

trombos eller blödning. Vid trombos ges trombolysbehandling där en tredjedel av personerna 

som får behandling blir av med alla sina symtom (Hacke et al., 2008) och antalet dödsfall 

minskar (Zaher, Robinson & Mistri, 2011). Om röntgen inte visar något tecken på hjärnskada 

och en subaraknoidalblödning misstänks utförs en lumbalpunktion (Socialstyrelsen, 2017).  
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Därefter går vårdpersonal igenom anamnesen för personen samtidigt som kontroll av 

medvetandegrad, allmäntillstånd och sväljtest utförs enligt standardiserat schema. Puls och 

blodtryck kontrolleras i syfte att upptäcka eventuella arytmier och klaffel. Även personens 

neurologiska status kontrolleras. Det sker med en standardiserad undersökning kallat NIHSS 

(National Institute of Health). Här graderas vakenhet, nackstyvhet, talförmåga, motoriska 

funktioner och rörelsekoordination (Hinkle, 2014). 

 

2.2 Livet efter stroke 

Efter en stroke kan kroppens fysiska och kognitiva förmågor samt personens personlighet 

förändras. Att drabbas av stroke innebär oftast en stor förändring i livet och flertalet får 

kvarstående symtom. En del av de nedsatta funktionerna går tillbaka några månader efter 

insjuknandet och vissa funktioner kan återfås med hjälp av rehabilitering (Pessah-Rasmussen, 

2014). Hjärnskadans omfattning och rehabiliteringens kvalitet påverkar tillfrisknandet men 

även personens egen vilja, ork och emotionella inställning. Tillsammans med specialister som 

fysioterapeut, logoped och arbetsterapeut samt anhöriga gäller det att så snabbt som möjligt få 

tillbaka väsentliga vardagsfunktioner (Mendes Nunes & Pina Queirós, 2015; Won Hyuk et al., 

2016). 

 

Efter att ha drabbats av stroke är det vanligt att rörelseförmågan försämras och delar av 

kroppen kan förlamas. Andra vanliga fysiska funktionsnedsättningar är att känseln minskar 

och att delar av synen försämras. Även dysfagi, svårigheter att äta och dricka, förekommer. 

Förmågan att klara sina dagliga aktiviteter varierar och en del personer är totalt beroende av 

hjälp med sin personliga hygien och vård (Lindgren, 2012). Won Hyuk et al. (2016) menar att 

även möjligheten att återgå till arbetet påverkas av de fysiska funktionsnedsättningarna. 

Flertalet personer har svårigheter att återgå till sitt arbete och en stor del av de som återgår får 

andra arbetsuppgifter. Även den psykiska hälsan riskerar att påverkas då de dagliga 

aktiviteterna hos de flesta personer i tidig ålder kretsar kring att arbeta. Risken att livskvalitet 

försämras är större hos personer med sämre förmåga att självständigt klara sina dagliga 

aktiviteter och har svåra kvarstående symtom (Mendes Nunes & Pina Queirós, 2015). Att 

återfå sin fysiska funktion ökar även möjligheterna att återuppta de aktiviteter personen hade 

före insjuknandet.   
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Johansson (2012) menar att det oftast innebär en svår psykisk påfrestning att drabbas av 

stroke vilket också kan förändra känslolivet. De kognitiva funktionerna kan ibland upplevas 

mer besvärande än de fysiska besvären. Ett stort antal personer drabbas hårt av afasi, en 

försämring eller förlust av språkförmågan. Att plötsligt inte kunna kommunicera med 

omvärlden som förr påverkar personen negativt (Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & 

Hudson, 2014). Ett annat vanligt problem efter stroke är den enorma tröttheten vilken ger 

minskad ork att umgås med familj och vänner. Tröttheten leder bland annat till 

koncentrations- och minnessvårigheter. En del personer får olika grader av 

personlighetsförändringar och symtom på ångest och depression är inte ovanligt. Hos de flesta 

beror nedstämdheten på insikten om att de fått funktionsnedsättningar (Moeller & Carpenter, 

2013).  

 

Stroke kan påverka förmågan och lusten att umgås med andra. De flesta personer som 

drabbats av stroke behöver stöd för att komma igång med familjeliv och sociala aktiviteter 

som före insjuknandet. Flertalet blir beroende av stöd från anhöriga och de anhöriga bör delta 

i vården av den som drabbats av stroke för att underlätta situationen (Moeller & Carpenter, 

2013).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskeprofessionen har som ansvarsområde att ge personer som drabbats av sjukdom 

god omvårdnad. Detta styrker International Council of Nurses (2012) genom fyra etiska 

koder. Dessa koder gäller för alla sjuksköterskor över hela världen med syfte att samordna så 

alla sjuksköterskor arbetar mot samma mål. När en person drabbats av stroke är 

sjuksköterskans roll att samordna ett multidisciplinärt vårdteam, involvera familjen, vara 

emotionellt stöd för personen, göra bedömningar om till exempel trycksår men även ge 

läkemedel (Long, Kneafsey, Ryan & Berry, 2002).  

 

Vid ankomst till sjukhus är sjuksköterskans uppgift att kontrollera personens vitala 

parametrar, administrera och injicera läkemedel efter att orsaken till symtom är diagnostiserad 

(Kirkevold, 1990, 1992). Vid diagnos stroke förflyttas personen till en strokeenhet och tas där 

omhand av ett multidisciplinärt vårdteam (Socialstyrelsen, 2017). Den multidisciplinära 

vården är ett samarbete mellan olika vårdprofessioner som innehar kompetens inom olika 

delar som tillgodoser den drabbade personens hela omgivning. I detta team ansvarar 
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sjuksköterskan för att koordinera vården men även den drabbade personens omvårdnad 

(Kirkevold, 1992; Gibbon, 1993; Socialstyrelsen, 2017). Efter ankomst till en strokeenhet ska 

den drabbade personen mobiliseras så snabbt som möjligt för att minska komplikationer och 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2017). Om behandlande läkare anser att en 

vårdplanering är behövligt innan hemgång från sjukhus ska sjuksköterskan kontrollera att 

personen som är drabbad av stroke samtycker (Ågren, 2004). Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska kallar i sådant fall till vårdplanering i syfte att kontrollera hur personen kommer 

klara sig i hemmet. Detta sker utifrån en checklista där skattning av funktion, 

aktivitetsbedömning och hälsa görs med hjälp av olika mätinstrument (Üstün, Chatterji, 

Bickenbach, Kostanjsek & Schneider, 2003). Under mötet diskuterar den drabbade personen, 

anhöriga och vårdpersonal tillsammans fram vilka insatser som behövs i hemmet i syfte att 

förbättra livskvalitet (Ågren, 2004). 

 

2.4 Livskvalitet 

Livskvalitet är en personlig uppfattning och kan påverkas av olika faktorer. Livskvalitet är en 

subjektiv känsla som är integrerad i ett kulturellt, socialt och miljömässigt sammanhang (The 

WHOQOL group, 1998). Faktorer som kan påverka en persons livskvalitet kan vara fysisk- 

och psykisk funktion samt sociala relationer. Till exempel enorm trötthet hos en person har 

visat sig vara en faktor som påverkar livskvalitet negativt (Karthikeyan, Jumnani, Prabhu, 

Manoor & Supe, 2012; Minderhoud, Oldenburg, Sytze van Dam & P van Berge Henegouwen, 

2003).  

 

Livskvalitet är ett begrepp som har använts inom hälso- och sjukvården under en längre tid. 

Det har varit en måttstock på hur bra en person mår och därmed blivit ett begrepp för gott liv 

(Birkler, 2007). Antonovsky (2005) beskriver livskvalitet som två motpoler där ena motpolen 

innebär hög livskvalitet och hälsa och den andra låg livskvalitet och sjukdom. En person 

upplever alltid livskvalitet och har en placering mellan motpolerna. I denna litteraturstudie 

används Antonovskys definition av livskvalitet.   

 

2.5 Teoretisk referensram 

Litteraturstudien utgår från Aaron Antonovskys begrepp ”känsla av sammanhang” (KASAM). 

Modellen inriktar sig på en persons hälsa och olika påfrestningar i livet som till exempel att 

drabbas av sjukdom. Antonovsky (2005) beskriver att det finns två resonemang där det ena 
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leder till det andra. Han menar att motståndsresurser behöver tillhandahållas för att känna 

hälsa. Dessa är viktiga för att ge en person stöd i sitt hanterande av livet och därefter se hur 

graden av KASAM utvecklas. Det ingår tre olika dimensioner i begreppet som bidrar till 

känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar 

om att uppfatta världen strukturerad, förnuftsmässig och ordnad till kaotisk och otydlig. 

Hanterbarhet beskrivs som upplevelsen av hur en person hanterar olika situationer och vilka 

resurser som finns att använda. Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning en person känner 

motivation och engagemang i olika situationer. Meningsfullheten bedöms vara den viktigaste 

dimensionen. Desto mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som uppfattas och 

upplevs i en situation desto högre KASAM har personen (Antonovsky, 2005). Har en person 

hög KASAM finns förmågan att förstå omfattningen av en påfrestande situation och använda 

rätt resurser. Det leder till att personen känner meningsfullhet genom att se situationen som en 

utmaning att klara av. För en person drabbad av stroke kan det innebära en ökad motivation 

att rehabilitera kvarstående symtom som leder till förbättrad livskvalitet (Eriksson & 

Lindström, 2006). 

 

3 Problemformulering 

Det är allt fler personer som drabbas av stroke i tidig ålder. Att drabbas av stroke kan förändra 

livet drastiskt. Insjuknandet kan leda till kvarstående symtom som påverkar en persons fysiska 

och psykiska hälsa. Det kan förändra möjligheterna att ta hand om sig själv, påverka 

arbetslivet men även familjen. En person som drabbats av stroke kan behöva hjälp med att 

acceptera, förstå och hantera sin situation och sjuksköterskan behöver en ökad förståelse för 

situationen för att kunna tillgodose behoven. Det är en svår psykisk påfrestning att ha 

kvarstående symtom med minskad förmåga att klara sig självständigt efter en stroke och det 

innebär samtidigt en risk för försämrad livskvalitet. Sjuksköterskan bör tillsammans med det 

multidisciplinära teamet stötta personer som drabbats av stroke för att finna en meningsfull 

vardag och skapa förutsättning till god livskvalitet. 

 

4 Syfte 

Syftet var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i tidig ålder. 
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5 Metod 

Som metod har en litteraturstudie med induktiv ansats valts. Det innebär att vetenskaplig 

litteratur sökts fram, kritiskt granskats och sammanställts. Först har en specifik och avgränsad 

undersökningsfråga ställts och syftet med studien var att besvara denna fråga. 

Litteraturstudien har gjorts för att kunna beskriva och förstå ett kliniskt problem vilket har 

gjorts i systematiska steg för att höja kvalitet och tillförlitligheten för resultatet (Kristensson, 

2014). 

 

5.1 Inledande litteratursökning 

Inledningsvis gjordes fritextsökningar i två olika databaser för att se om det fanns litteratur 

inom det valda ämnet. Sökorden i fritextsökningen var stroke och quality of life. 

Fritextsökningarna gav ett stort antal träffar i de olika databaserna: Cinahl och PsycINFO. 

Cinahl är vårdvetenskaplig och omvårdnadsinriktad. PsycINFO innehåller artiklar inom 

psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO under tidsperioden 

2017.10.03 - 2017.10.10. Sökorden som användes i fritextsökningen anpassades till specifika 

ämnesord i varje databas. Ämnesorden underlättade litteratursökningen genom att den blev 

mer specifik. Olika ämnesord identifierades i de olika databaserna med hjälp av Cinahl 

Headings från Cinahl och Thesaurus tillhörande PsycINFO. Ämnesord och fritext 

kombinerades på olika sätt tillsammans med de Booleska sökoperatorerna AND och OR för 

att bredda sökningen. AND användes för att kombinera två sökord och OR för att söka på 

närliggande begrepp. Dessa kombinationer ökade relevansen och sensitiviteten i artiklarna 

(Kristensson, 2014). För att få träffar på alla olika böjningsformer av ett ord och bredda 

sökningen fick även trunkering användas. Genom att skriva in ordstammen av ordet och 

avsluta med ett trunkeringstecken söker databasen upp ordets alla böjningsformer (Östlundh, 

2017). 

 

5.2.1 Sökning i Cinahl 

En fritextsökning gjordes i Cinahl på sökordet stroke. Detta kombinerades sedan med 

ämnesorden stroke OR stroke patients. Stroke patients omfattar personer som drabbats av 
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stroke. Därefter gjordes en fritextsökning på quality of life som kombinerades med 

ämnesordet quality of life. För att få artiklar ur patientperspektiv gjordes en fritextsökning 

med trunkering på sökordet patient*. Alla sökningar kombinerades med AND och 

inklusionskriterierna (bilaga 1). 

 

5.2.2 Sökning i PsycINFO 

Sökordet stroke söktes först som fritext och kombinerades sedan med ämnesordet 

cerebrovascular accidents som var benämningen för stroke i Thesaurus. Ämnesordet quality 

of life lades till och kombinerades med föregående sökning. Även i denna databas användes 

patient* för att få artiklar ur patientens perspektiv. Eftersom PsycINFO inte hade någon 

geografisk avgränsning så fick europe* läggas till som trunkerad fritext. Slutligen 

kombinerades alla sökningar med AND och inklusionskriterierna (bilaga 1). 

 

5.3 Inklusionskriterier 

För att avgränsa sökningen bestämdes ett antal inklusionskriterier. Artiklarna skulle fokusera 

på personer som drabbats av stroke från åldrarna 19 till 64 år. Artiklarna skulle vara 

vetenskapliga och skrivna under åren 2007 - 2017 samt gjorda i Europa. Tidsperioden sattes 

till tio år för att inkludera så aktuell forskning som möjligt. De skulle även vara vetenskapligt 

granskade via peer-review. 

 

5.4 Urval 

Sökresultatet gav totalt 126 titlar och samtliga lästes var för sig. De titlar som ansågs vara 

relevanta mot litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier valdes ut för att läsas i abstract. 

Totalt lästes 54 abstract. Samtliga titlar och abstract har lästs av båda författarna var för sig 

för att få fram vilka artiklar som inkluderades eller exkluderades (Kristensson, 2014). Efter 

diskussioner valdes 25 artiklar ut att läsas i helhet som ansågs vara relevanta utifrån 

litteraturstudiens syfte. Det fanns få artiklar som endast inkluderade det valda åldersintervallet 

därmed inkluderades artiklar som hade deltagare äldre än 64 år. Av de 25 artiklarna var två 

stycken dubbletter, en var skriven på spanska och resterande svarade inte mot 

litteraturstudiens syfte. Slutligen valdes 14 kvantitativa artiklar ut för att kvalitetsgranskas. 
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5.5 Kvalitetsgranskning 

Granskningen gick ut på att bedöma artiklarnas kvalitet och bedöma studiernas validitet. En 

granskningsmall användes för att göra granskningen systematisk (Kristensson, 2014). 14 

artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvantitativa studier. Mallen modifierades där frågan “Patienter med lungcancerdiagnos” 

ändrades till “Inklusionskriterier”. Litteraturstudien har fem inklusionskriterier och för att få 

tre poäng i granskningsmallen skulle alla kriterier uppnås (bilaga 2). Artiklar som inte hade 

rätt åldersintervall kunde maximalt få två poäng. Det resulterade i att ålderskriteriet frångicks. 

Båda författarna har läst artiklarna i helhet var för sig och diskuterade utifrån 

granskningsmallen (Kristensson, 2014). Artiklar som fick 70 % av poängen eller högre 

graderades till medel kvalitet och artiklar som fick över 80 % av poängen graderas till hög 

kvalitet och togs med i resultatet. Artiklar med låg kvalitet valdes bort då deras resultat inte 

svarade mot litteraturstudiens syfte fullt ut. En artikel togs bort då den var gjord utanför 

Europa. Därefter återstod nio artiklar som finns bifogade i artikelmatrisen (bilaga 3). 

 

5.6 Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys (Kristensson, 2014) som gör det 

enklare att sammanställa ett resultat. Som ett första steg i den integrerade analysen lästes alla 

valda artiklar flera gånger för att skapa en helhetsbild av materialet. För att sätta artiklarna i 

relation till varandra identifierades övergripande skillnader och likheter i artiklarnas resultat. 

Då endast kvantitativa artiklar inkluderades har deras olika mätinstrument studerats för att 

skapa förutsättning att tolka de statistiska analyserna. Tolkningar gjordes från tabeller som 

formulerades ner och meningsenheter i artiklarnas resultat togs ut. Dessa kondenserades för 

att underlätta skapandet av koder vilket gjorde det möjligt att presentera resultatet på ett 

överskådligt sätt. Under hela processen jämfördes tolkningarna och meningsenheterna mot 

litteraturstudiens syfte. Koder som relaterade till varandra kombinerades ihop utan att förlora 

dess innebörd och bildade underkategorier. Slutligen kombinerades underkategorier med 

liknande innehåll ihop till kategorier som sammanställde resultatet. Kategorierna jämfördes 

mot den ursprungliga helheten (Kristensson, 2014). Se exempel på analysprocessen i tabell 3.  
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Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
 

Livskvalitet påverkas betydligt 

av varje persons uppfattningar 

av att förlora sin fysiska 

funktion.  
 

 

Fysiska begränsningar 

påverkar livskvalitet. 

 

 

 

 

 

Nedsatt fysisk funktion 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiska begränsningar 

 

Efter att ha drabbats av stroke 

var över hälften av personerna 

missnöjda med sina dagliga 

aktiviteter vilket ledde till 

försämrad livskvalitet. 
 

 

Minskade dagliga 

aktiviteter påverkar 

livskvalitet negativt.  

 

 

Drygt hälften av personerna 

som drabbats av stroke ansåg 

att livskvalitet påverkas 

negativt av att inte kunna återgå 

till sitt arbetsliv.  

 

Arbetsförlust påverkar 

livskvalitet.  

 

 

Nedsatt arbetsförmåga 

 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

För att stärka det vetenskapliga värdet i litteraturstudien lades fokus på att kontrollera etiska 

ställningstaganden i de artiklar som valts ut. I de artiklar där etiska överväganden inte 

presenterades kontrollerades vilka krav tidskriften ställde på artikeln före publicering. All 

forskning har kontrollerats av en etisk kommitté för att säkerställa att studiernas deltagare inte 

skadats eller utnyttjats (Kristensson, 2014). Resultatet som kom fram har presenterats så 

förutsättningslöst som möjligt. Förförståelsen har diskuterats och reflekterats för att minska 

risken för ett förvrängt resultat. Detta gör att litteraturstudiens tillförlitlighet stärks. Endast 

forskning som ansågs relevant till litteraturstudiens syfte har redovisats eftersom det anses 

oetiskt att endast använda studier som stödjer författarnas egna uppfattningar (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

6 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av stroke 

i tidig ålder. Då resultatet i vissa av de inkluderade artiklarna inte specifikt redovisade 

livskvalitet för olika åldersgrupper så innebär det att resultatet av denna litteraturstudie till 

viss del speglar livskvalitet för strokedrabbade över 64 år. Analysen ledde fram till tre 

kategorier som bildade huvudrubriker: Fysiska begränsningar, Sociala relationer och 

Psykiska påfrestningar. Underkategorierna blev underrubriker. Se tabell nedan: 
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Tabell 3: Kategori och underkategori  

 

Kategori Underkategori 

  

 
 

Nedsatt fysisk funktion 
 

Fysiska begräsningar  

 Nedsatt arbetsförmåga 

  

 
 

Familjelivets betydelse 
 

Sociala relationer  

 Sociala begränsningar 

  

 
 

Nedstämdhet 
 

Psykiska påfrestningar  

 Trötthet 

 

 

 

6.1 Fysiska begränsningar 

6.1.1 Nedsatt fysisk funktion 

Personer som drabbats av stroke skattar med hjälp av olika mätinstrument att deras fysiska 

funktion minskat drastiskt och att den är lägre än en normal population (Krzemińska, Bekus, 

Borodzicz & Arendarczyk, 2016; Sterr, Herron, Dijk & Ellis, 2008). Att drabbas av stroke och 

bli fråntagen sin fysiska funktion påverkar personens livskvalitet. Livskvalitet försämras när 

personen inte känner igen sin egen kropp och därmed behöver acceptera sin nya situation 

(Krzemińska et al., 2016; Stelmach, Lorencowicz, Jasik & Turowski, 2016). En person som 

drabbats av stroke och får en nedsatt fysisk funktion kan bli beroende av hjälp för att klara 

sina dagliga aktiviteter. De som behövde hjälp i det dagliga livet hade svårast att anpassa sig 

till den nya verkligheten. Att inte klara sig självständigt som tidigare ledde till en lägre 

acceptansnivå av sjukdomen. En lägre acceptansnivå av sjukdomen och nedsatt fysisk 

funktion ledde till sämre livskvalitet (Stelmach et al., 2016). Efter stroke minskade 

personernas dagliga aktiviteter och en större del var missnöjda med sina möjligheter att utföra 

sina dagliga aktiviteter (Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2010; Krzemińska et al., 2016) 

men majoriteten accepterade sina begränsningar (Stelmach et al., 2016). Oförmågan att kunna 

lämna sitt hem på grund av sin fysiska funktionsnedsättning skapade en känsla av stress som 

ledde till en försämrad livskvalitet (Krzemińska et al., 2016; Stelmach et al., 2016). Män 

skattade en bättre fysisk funktion än kvinnor vilket resulterade i bättre livskvalitet (Almborg 

et al., 2010).  
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6.1.2 Nedsatt arbetsförmåga 

Nästan alla som drabbats av stroke tyckte att möjligheten att återgå till arbetet var en viktig 

del i livet (Stelmach et al., 2016). När en person drabbats av stroke kan arbets- och 

vardagslivet påverkas. Drygt hälften ansåg att deras insjuknande hade påverkat arbetslivet 

negativt och att det var en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet (Krzemińska 

et al., 2016). Personer som hade förlorat sitt arbete till följd av sjukdomen skattade att de hade 

en sämre livskvalitet än de som hade möjlighet att återgå till sitt arbete. Tiden det tog att 

återgå till arbetet hade ingen signifikant betydelse i möjligheten att bevara en god livskvalitet. 

De som fortfarande var anställda kände en trygghet och längtan till arbetet (Gabriele & 

Renate, 2009; Stelmach et al., 2016). Att återgå till arbetet förbättrade personernas förmåga 

att hantera det dagliga livet men visade även en bättre kognitiv funktion. De betydelsefulla 

faktorerna att återgå till arbetet var personernas fysiska, psykiska och kognitiva funktioner 

samt förmågan att klara dagliga aktiviteter (Gabriele & Renate, 2009). Samband fanns mellan 

kön och att återgå till arbetet efter att ha drabbats av stroke. Nästan dubbelt så många kvinnor 

än män återgick till arbetet (Gabriele & Renate, 2009) trots att kvinnorna drabbades svårare 

av stroke och hade en sämre livskvalitet (Gabriele & Renate, 2009; Medin, Windahl, von 

Arbin, Tham & Wredling, 2011). 

 

6.2 Sociala relationer 

6.2.1 Familjelivets betydelse 

Efter att ha drabbats av stroke ansåg över hälften av personerna att deras familjeliv påverkats 

negativt. Detta var en orsak som ledde till försämrad livskvalitet (Krzemińska et al., 2016). 

Den högsta nivån av livskvalitet skattades hos personer med familj (Stelmach et al., 2016). 

Det hade en stor inverkan på livskvalitet om den drabbade hade en god relation med sina barn. 

Nästan alla ansåg att barnen gav dem en mening och trygghet. Tre fjärdedelar ansåg även att 

alla familjemedlemmars hälsa var ett grundläggande behov för att en person drabbad av stroke 

kunde tillgodose sin egen hälsa (Stelmach et al., 2016) men en fjärdedel kände att de var en 

börda för familjen (Krzemińska et al., 2016). Det var inte endast familjen som var en faktor 

till bättre livskvalitet utan de som var gifta visade en bättre livskvalitet (Stelmach et al., 2016) 

än de som levde utan partner (Visser, Aben, Heijenbrok-Kal, Busschbach & Ribbers, 2014). 

Drygt en femtedel av de som drabbats av stroke tyckte att deras äktenskap hade försämrats på 

grund av den nya situationen (Krzemińska et al., 2016). För de som levde utan partner 

förändrades livskvalitet utifrån flera olika faktorer såsom fysisk- och psykisk hälsa, sociala 
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relationer samt miljö (Visser et al., 2014). Av alla drabbade kände knappt en femtedel att de 

hade kommit känslomässigt närmare familjen medan en femtedel kände ett större utanförskap 

i familjen (Krzemińska et al., 2016). 

 

6.2.2 Sociala begränsningar 

Efter att ha drabbats av stroke kände en femtedel ensamhet eller isolering. Det kunde bero på 

en oförmåga att uttrycka sig som resulterade i svårigheter att lämna hemmet. Faktorer som 

kunde påverka ensamhet och isolering var sluddrigt och långsamt tal samt svårigheter att 

uttala ord. Detta kunde leda till att deras sociala relationer och umgängeskrets riskerade att 

minska (Krzemińska et al., 2016). Personer utan grav afasi hade inga svårigheter att 

kommunicera via talet och uppgav att de hade bättre livskvalitet utifrån fysisk funktion och 

miljö (Visser et al., 2014). En bidragande orsak till försämrad kommunikationsmöjlighet 

kunde även vara koncentrationssvårigheter och över en tredjedel ansåg att detta påverkade 

deras livskvalitet negativt (Krzemińska et al., 2016). 

 

Det var viktigt för personerna efter insjuknandet av stroke att fortfarande känna en gemenskap 

(Almborg et al., 2010). Det kunde ske på flera olika sätt men framför allt genom att utöva sina 

fritidsintressen. Efter att ha drabbats av stroke var över en tredjedel missnöjda med hur de 

tillbringade sin fritid (Krzemińska et al., 2016) och antalet sociala- och fritidsaktiviteter hade 

minskat (Almborg et al., 2010). En stor del av personerna hade svårigheter att utföra sina 

intressen som tidigare. Att kunna utföra sina intressen och sociala aktiviteter var förknippat 

med bättre livskvalitet (Almborg et al., 2010). Personer som drabbats av stroke ansåg även att 

det var viktigt att utöva sin religion där tre fjärdedelar tyckte att deras tro var viktig för att 

känna sig tillfreds (Stelmach et al., 2016).   

 

6.3 Psykiska påfrestningar 

6.3.1 Nedstämdhet 

Innan personerna drabbats av stroke ansåg endast några få att de haft depressiva symtom. 

Efter insjuknandet tyckte över hälften av personerna att de vid något eller några tillfällen haft 

symtom (Krzemińska et al., 2016) men vid mätningar visades att endast en femtedel skattade 

poäng för depression (Almborg et al., 2010). Depressiva symtom var förknippade med en 

försämrad livskvalitet (Almborg et al., 2010; Visser et al., 2014) och graden av depression 

och ångest blev sämre ju längre tid som gått efter insjuknandet (Almborg et al., 2010; Lincoln 
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et al., 2013). Ångesten var även kopplad till kronisk smärta som påverkade personernas 

livskvalitet negativt (Stelmach et al., 2016; Sterr et al., 2008). Det var större risk att drabbas 

av depression och ångest under de första sex månaderna efter insjuknandet av stroke. Ångest 

och depression vid sex månader efter insjuknandet var den största faktorn till att symtomen 

kvarstod efter fem år. Vid mätningar efter fem år hade två tredjedelar drabbats av depression 

eller ångest (Lincoln et al., 2013). De personer som visade färre symtom på depression 

skattade en högre livskvalitet (Visser et al., 2014). Kvinnor skattade generellt högre poäng på 

mätinstrumentet för depression (Almborg et al., 2010) vilket ledde till att kvinnor hade sämre 

livskvalitet (Medin et al., 2011). 

 

6.3.2 Trötthet 

Hälften av personerna skattade att deras sömnvanor hade förändrats och två tredjedelar ansåg 

att den enorma tröttheten var ett dagligt problem efter att de drabbats av stroke (Crosby, 

Munshi, Karat, Worthington & Lincoln, 2012; Sterr et al., 2008). Förändringarna innebar 

bland annat att det tog längre tid att somna, försämrad sömnkvalitet och en ökad trötthet under 

dagen (Sterr et al., 2008). Mindre än hälften ansåg att de var trötta dagtid men enligt en 

skattningsskala för sömn uppfyllde fler personer kriterierna. Likheter fanns mellan den 

dagliga tröttheten och tiden då personerna drabbades av stroke. Desto längre tid som gått efter 

insjuknandet desto större trötthet skattades (Crosby et al., 2012; Sterr et al., 2008). Inga 

skillnader hittades i graden av trötthet och ålder men kvinnor hade större risk än män att 

drabbas av enorm trötthet (Crosby et al., 2012). Personer som kände en enorm trötthet hade 

större risk att drabbas av depression (Crosby et al., 2012) men den dagliga tröttheten kunde 

inte kopplas till depression eller ångest (Sterr et al., 2008). 

 

7 Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av stroke i 

tidig ålder. Resultatet visade att en nedsatt fysisk funktion hos personer som drabbats av 

stroke leder till minskade möjligheter att utföra sina dagliga aktiviteter vilket bidrar till 

försämrad livskvalitet. Familjelivet påverkades negativt efter att ha drabbats av stroke. Att ha 

en god relation till sina barn skapade en trygghet och familjen var en faktor till förbättrad 

livskvalitet. Ett stort antal personer hade svårigheter att utöva fritidsintressen som före 

insjuknandet vilket kunde leda till att deras sociala relationer minskade och påverkade 
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livskvalitet negativt. En stor del av personerna som drabbats av stroke upplevde vid något 

tillfälle depressiva symtom och störst risk att drabbas av depression var under de första sex 

månaderna efter insjuknandet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Personer som drabbats av stroke ansåg att en nedsatt fysisk funktion påverkade deras 

livskvalitet. Da Conceição Alves Faria, Ferreira Pereira Da Silva Martins, Dornelles Schoeller 

och Oliveira De Matos (2017) samt Anderson och Whitfield (2013) menar att en nedsatt 

fysisk funktion orsakar svårigheter som beror på varje enskild persons förmåga att återhämta 

sig. Svårigheterna påverkar det dagliga livet och därmed livskvalitet. Enligt Lynch et al. 

(2008) uttryckte även en del personer ilska över att deras fysiska begränsningar lett till 

omständigheter i livet som innebär stora förändringar. För att lättare kunna acceptera sin 

sjukdom och anpassa sig till sin nya situation behövs hjälp från vårdpersonal och anhöriga 

(Da Conceição Alves Faria et al., 2017). 

 

Krzemińska et al. (2016) och Stelmach et al. (2016) menar att om en person efter att ha 

drabbats av stroke fråntas sin fysiska funktion och inte känner igen sin kropp kan livskvalitet 

försämras. Enligt Antonovsky (2005) försämras livskvalitet om man drabbas av sjukdom. Det 

innebär att placeringen mellan de två motpolerna hälsa och ohälsa förändras och frågan är ur 

vilken dimension en person drabbad av stroke känner KASAM. Om en person inte har insikt i 

vad sjukdomen och de kvarstående symtomen innebär kan det leda till försämrad livskvalitet 

och även mindre grad av KASAM. 

 

Efter att ha drabbats av stroke menade Almborg et al. (2010), Krzemińska et al. (2016) och 

Stelmach et al. (2016) att på grund av en nedsatt fysisk funktion skapades en oförmåga att 

lämna sitt hem. Det skapade en känsla av stress som kan försämra hanterbarheten av den nya 

situationen. Vid försämrad hanterbarhet menar Antonovsky (2005) att personen kan känna sig 

otillräcklig och uppleva en försämrad känsla av sammanhang. För att stärka hanterbarheten 

behövs hjälp att hitta de rätta verktygen av både familj och vårdpersonal vilket även styrks av 

Anderson och Whitfield (2013).  

 

Att drabbas av stroke påverkar familjelivet negativt. Det kan medföra ett beroende av hjälp 

vilket kan bli en stor påfrestning för vissa familjemedlemmar. Däremot kan behovet av vård 
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som orsakas av sjukdomen stärka banden och föra familjen närmare. I Östlund, Bäckström, 

Saveman, Lindh och Sundins (2016) studie framkom det att samtal med en sjuksköterska 

hjälpte familjen att kommunicera. Sjuksköterskans uppgift var att låta alla prata om vad som 

hänt och hur det har påverkat dem. Genom att få ta del av varandras åsikter och känslor förs 

familjen samman till en enhet. Däremot beskriver Lynch et al. (2008) familjemedlemmar som 

lämnat eller vägrat prata med den som drabbats av stroke. Dock framkom det i 

litteraturstudiens resultat att barn har stor inverkan på livskvalitet. När familjen finns nära 

påverkar det meningsfullheten som Antonovsky (2005) definierar som motivation och 

engagemang i olika sammanhang. Familjen kan bli ett verktyg för den drabbade personen som 

kan leda till ökat engagemang och förbättrad KASAM (Antonovsky, 2005).  

 

Det är viktigt att känna en gemenskap efter att ha drabbats av stroke, ändå fanns en upplevelse 

av isolering hos en femtedel (Almborg et al., 2010; Krzemińska et al., 2016). Det styrker även 

Crowe et al. (2016) som skriver att de flesta personer som drabbats av stroke haft en känsla av 

isolering. Isoleringen innebar en förlust av att engagera sig i sin livsstil och lyfte fram en 

känsla av sårbarhet vilket gjorde att ett större antal blev medvetna om ensamheten i sina liv. 

Krzemińska et al. (2016) menar att isoleringen kan leda till att sociala relationer och 

umgängeskrets riskerar att minska. När engagemang försvinner minskar meningsfullheten och 

situationen kan bli svår att hantera (Antonovsky, 2005). Personerna var tvungna att hantera 

sin sjukdom själva utan det sociala stödet de tidigare haft. Antonovsky (2005) menar att de 

som inte känner meningsfullhet känner en börda och oönskade krav att hantera situationen 

själva. Hanterbarheten återficks när personerna som drabbats av stroke inte längre upplevde 

en känsla av isolering vilket underlättade att leva med sin sjukdom. 

 

En känsla av nedstämdhet var associerat till en försämrad livskvalitet men var även en stark 

faktor för kvarstående symtom efter fem år. Yu et al. (2016) styrker litteraturstudiens resultat 

men visade även i sin studie att en person som drabbats av depression tidigt efter insjuknandet 

av stroke ökade risken att återinsjukna i stroke inom ett år. En vårdplan bör upprättas för att 

upptäcka och hantera depression för att förhindra återinsjuknande i stroke. Enligt Donnellan, 

Hickey, Hevey och O'Neill (2010) lider över en tredjedel av depression vilket försämrar 

livskvalitet. Dock visade Almborg et al. (2010) att endast en femtedel skattade poäng för 

depression efter att ha drabbats av stroke. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att 

kalla till vårdplanering där depression och ångest kan kontrolleras med hjälp av olika 

mätinstrument. En kontinuerlig uppföljning kan även leda till att livskvalitet och KASAM 
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förbättras hos en person drabbad av stroke eftersom vårdpersonal då kan hjälpa personen i 

situationen. Om vårdpersonalen fokuserar på nedstämdheten kan personen känna sig sedd och 

omhändertagen. En minskad nedstämdhet kan göra att personen känner ökad meningsfullhet. 

Även förbättring av de resurser personen har kan stärkas så en bättre hantering av den nya och 

svåra situationen kan ske. Genom att hanterbarheten ökar kan känslan av att vara drabbad av 

sjukdom minska (Antonovsky, 2005). 

 

7.2 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är ett sätt att sammanställa relevant kunskap. Ju mer systematisk den är 

desto högre vetenskapligt bevisvärde får resultatet. En svaghet kan vara att resultatet är 

sammanställt utifrån tidigare forskning. Det är en beskrivning av något som redan har 

undersökts vilket leder till att litteraturstudien är en sekundärkälla. Det ställer krav på att 

läsaren är källkritisk (Kristensson, 2014). I denna litteraturstudie har varje steg som utförts 

dokumenterats. Detta i syfte att läsaren ska ha möjlighet att repetera litteraturstudien genom 

samma tillvägagångssätt som författarna och bestämma generaliserbarheten. Flera artiklar har 

använt sig av samma mätinstrument vid bland annat skattning av livskvalitet vilket ökar 

generaliserbarheten. Mätningen blir likvärdig genom att samma mätinstrument har använts 

vilket kan ses som en styrka (Polit & Beck, 2016). 

 

I denna litteraturstudie framkom endast kvantitativa artiklar. Det krävs mycket kunskap och 

erfarenhet för att tolka statiska analyser. Då detta var författarnas första litteraturstudie kan 

resultatet ha tolkats på ett annorlunda sätt. Ett resultat med både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kanske hade gett ett mer omfattande resultat och en djupare beskrivning av 

personernas upplevelser vilket hade ökat tillförlitligheten ytterligare (Kristensson, 2014). 

 

Den inledande litteratursökningen gav en uppfattning om ämnets omfattning och innehåll. 

Dock borde ålder inkluderats direkt i den inledande sökningen. Detta för att få en korrekt 

uppfattning av hur mycket material det fanns inom det valda ämnet tillsammans med den 

valda åldersgruppen. Fritextsökningen som gjordes gav många träffar men Kristensson (2014) 

menar att en fritextsökning kan generera fler artiklar med minskad relevans.  

 

När författarna bestämt sig för att göra en litteraturstudie om stroke startades formulering av 

sökord. Vid svårigheter att definiera och förstå vilka sökord som skulle användas i vilken 
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databas togs hjälp från universitetsbibliotekets bibliotekarie. Sökorden diskuterades fram av 

författarna som sedan dubbelkollade med universitetsbibliotekets bibliotekarie för att inte 

utesluta något viktigt begrepp, vilket kan ses som en styrka för litteraturstudien. Ingen 

skillnad ville göras mellan hjärninfarkt och hjärnblödning därför användes ämnesorden stroke 

i Cinahl och cerebrovascular accidents i PsycINFO. Stroke och cerebrovascular accidents är 

breda begrepp och artiklar som inkluderade Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) 

exkluderades manuellt. TIA exkluderades för att symtomen oftast uppkommer under en 

kortare tid och inte brukar ge bestående symtom (Lisabeth et al., 2009). 

 

Efter rekommendation från universitetsbibliotekets bibliotekarie gjordes inga sökningar i 

PubMed då databasen innehåller litteratur från medicinsk vetenskap. En sökning hade kanske 

resulterat i fler relevanta artiklar vilket hade ökat antalet artiklar till litteraturstudiens resultat. 

Diskussioner har gjorts under arbetets gång om en sökning hade behövts men då resultatet 

ansågs rikt gjordes ingen ytterligare sökning.  

 

Sökorden som användes, framför allt quality of life är kvantitativt inriktad då detta är något 

som ofta skattas med hjälp av mätinstrument. I efterhand skulle en sökning behövts med 

annorlunda sökord. Sökord som till exempel experience hade troligtvis genererat fler 

kvalitativa artiklar vilket hade gett en beskrivning av hur livskvalitet upplevs efter att ha 

drabbats av stroke, vilket hade varit en styrka för litteraturstudien. Under arbetets gång 

uppmärksammades att alla artiklar som tagits ut till kvalitetsgranskningen var kvantitativa. En 

extra fritextsökning kunde ha gjorts för att se hur många kvalitativa artiklar sökordet 

experience hade genererat. Den sökningen hade möjligtvis gett en annan utgångspunkt i 

resultatet. 

 

Åldersgränserna 19 - 64 år bestämdes med hjälp av databasernas åldersgrupper. De olika 

databaserna har olika åldersintervall och därför valdes detta intervall för att inkludera samma 

åldrar i båda databaserna. Artiklar som framkom i sökningen innehöll den valda 

åldersgruppen men flertalet artiklar innehöll även ett högre åldersintervall. Det var svårt att 

hitta artiklar som enbart inkluderade den valda åldersgruppen 19 - 64 år. Detta kan ses som en 

svaghet men då litteraturstudiens resultat blev rikt kan även det högre åldersintervallet spegla 

vald åldersgrupp utifrån till exempel familjeliv och nedsatt fysisk funktion. Författarna valde 

att inte välja en specifik tidsram då livskvalitet skulle mätas utan ville undersöka hur 
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livskvalitet förändrades över tid. Valda artiklar mäter livskvalitet två månader till fem år efter 

insjuknandet av stroke.  

 

Tidsperioden för när artiklarna var publicerade sattes först till fem år, 2012 - 2017. Detta 

korrigerades till tio år, 2007 - 2017, för att öka sökresultatet och få fler artiklar att granska. En 

för begränsad sökning kan göra att relevanta artiklar exkluderas. Vald tidsperiod bör 

eftersträva så aktuell forskning som möjligt för att öka trovärdigheten (Kristensson, 2014). 

Europa valdes som inklusionskriterie i sökningen för att få ett resultat som speglar vård och 

kultur i Sverige. De artiklar som hade publicerats i europeiska tidskrifter men som var gjorda 

utanför Europa exkluderades manuellt. Under arbetets gång började valet av Europa 

diskuteras. Flera relevanta artiklar som var gjorda i bland annat Asien och Amerika framkom i 

sökningarna men eftersom de publicerats i europeiska tidskrifter exkluderades dem. Ett 

annorlunda resultat hade möjligtvis kommit fram om detta inklusionskriterie inte tagits med. 

 

Triangulering användes som ett sätt att öka tillförlitligheten. Artiklarna har analyserats och 

tolkats av båda författarna för att stärka resultatet och inte riskera att någons förförståelse 

påverkat resultatet. Genom att förförståelsen åsidosatts består urvalet av artiklar som besvarar 

syftet och inte svarar mot författarnas egna åsikter. Relevanta artiklar har riskerats att falla 

bort vid läsning av endast titlar. Alla 126 abstract borde ha lästs så artiklarnas fulla innebörd 

kommit fram. Kvalitativa artiklar hade gärna inkluderats men de få som framkom i sökningen 

var inte gjorda i Europa. Genom att endast kvantitativa artiklar kom med i resultatet har delar 

av den subjektiva upplevelsen gått förlorad. Eftersom tabeller och numerisk data har tolkats 

till text kommer inte personernas enskilda åsikter fram. En styrka för litteraturstudien är att 

kvantitativa artiklar ger en bredd. I de flesta artiklar har liknande skattningsinstrument använts 

vilket gör att sannolikheten av deltagarnas antal och deras skattning blir mer representativ för 

en stor population som drabbats av stroke (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Genom att använda en granskningsmall kunde artiklarna kvalitetsgranskas på likvärdigt sätt 

vilket kan ses som en styrka. Det är författarnas ansvar att säkerställa kvalitet i en artikel och 

en svaghet var författarnas okunskap att använda granskningsmallen och bristande erfarenhet 

att granska artiklar (Altman, 2002). Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvantitativa studier modifierades genom att ta bort frågan “Patienter med lungcancerdiagnos” 

och inkludera litteraturstudiens inklusionskriterier. Detta för att värdesätta litteraturstudiens 

inklusionskriterier och därigenom stärka resultatet. Om en artikel hade alla inklusionskriterier 
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fick den tre poäng i granskningsmallen. Artiklar som fick en låg kvalitet exkluderades och 

artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades i resultatet. Två artiklar fick medel kvalitet 

för att de bland annat saknade en bortfallsanalys. Tanken var att endast artiklar med hög 

kvalitet skulle inkluderas men det totala antalet artiklar hade då gjort resultatet för svagt. 

Artiklar med medel kvalitet inkluderades för att stärka och göra resultatet mer omfattande.  

 

Artikeln om daglig trötthet skriven av Sterr et al. (2008) har endast 20 deltagare i sin studie. 

Det är ett lågt antal deltagare för en kvantitativ studie och uppmärksammades som en brist. 

Litteraturstudiens författare tog upp artikeln till diskussion för att bedöma om resultatet var 

tillförlitligt. Sterr et al. har diskuterat problematiken och jämfört sitt resultat mot tidigare 

forskning. De har fått ett liknande resultat och därmed inkluderades artikeln i litteraturstudien. 

 

Kvantitativ data omvandlades till text och meningsenheter tolkades från artiklarnas resultat. 

En svaghet för litteraturstudien kan vara att omvandlingen från tabeller och diagram kan ha 

lett till eventuella missar. Meningsenheter kondenserades ner och med hjälp av en eller flera 

meningsenheter bildades en kod. Därefter kunde underkategorier skapas. Underkategorier ska 

spegla de olika meningsenheterna och författarna tyckte det var svårt att skapa 

underkategorier som innefattade alla relevanta koder. Samma problem uppkom när 

kategorierna skapades med hjälp av underkategorierna. Meningsenheter, koder och kategorier 

har hela tiden diskuterats av författarna och jämförts mot litteraturstudiens syfte vilket stärker 

verifierbarheten och tillförlitligheten (Kristensson, 2014). En svaghet för litteraturstudien kan 

vara artiklarnas översättning från engelska till svenska. Översättningen kan ha vissa brister 

och vid flera tillfällen har olika uppslagsverk använts.    

 

Artiklar som inkluderades i resultatet har ett godkännande från en etisk kommitté. Det innebär 

att artiklarnas forskare har gjort ställningstaganden om att deltagarna får avbryta när som helst 

utan att behöva ge en förklaring men även att de inte ska utsättas för någon fara. Under 

arbetets gång har även plagiat motverkats genom att inte kopiera någon annans text eller 

åsidosätta att referera till grundkällan (Kristensson, 2014). 
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8 Slutsats 

Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka livskvalitet hos personer som drabbats av 

stroke i tidig ålder. Resultatet som till viss del även omfattar personer över 64 år visar att de 

som drabbats av stroke skattade en lägre livskvalitet genomgående. En nedsatt fysisk funktion 

gjorde att personerna inte kunde utföra sina dagliga aktiviteter som före insjuknandet och blev 

beroende av hjälp. Familjelivet hade en betydande roll då sämre livskvalitet skattades hos 

personer som levde ensamma. Att fortfarande känna en gemenskap och ha möjlighet att utöva 

fritidsintressen var en viktig faktor för livskvalitet. Ångest och depression var vanligt 

förekommande efter insjuknandet och störst risk att drabbas av nedstämdhet var under de 

första sex månaderna. Av detta dras slutsatsen att det är flera olika faktorer i en persons liv 

som har betydelse för livskvalitet. Med denna ökade kunskap kan sjuksköterskan tillsammans 

med det multidisciplinära teamet förstå hur en minskad fysisk funktion påverkar livskvalitet 

och vikten av att engagera familjen samt upptäcka symtom på depression tidigt. 

 

8.1 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie kan användas av sjuksköterskor som kommer i kontakt med personer 

som drabbats av stroke inom vården. Det är sjuksköterskans uppgift att informera om vilka 

förändringar som kan ske men även uppmärksamma behov. Eftersom livskvalitet är en 

personlig uppfattning är det viktigt att sjuksköterskan ger anpassad information till varje 

person. Litteraturstudien ger även kunskap om hur viktigt det är att upptäcka depression tidigt 

för att förhindra ett återinsjuknande i stroke.  

 

Resultatet kan användas som kunskapsunderlag för personer som drabbas av stroke samt 

deras anhöriga. Det är av stor vikt att den drabbade personen blir medveten om förändringar 

som sjukdomen medför. Både den drabbade personen och dess anhöriga måste bli medvetna 

om att hjälp finns att tillgå. Om personen förstår hur stroke kan påverka den fysiska och 

psykiska hälsan kan livskvalitet förbättras.  

 

8.2 Förslag till framtida forskning 

Författarna anser att det behövs mer forskning om stroke hos personer i tidig ålder. Det finns 

begränsat med forskning om hur denna grupp skattar sin livskvalitet. Studier finns som 

beskriver livskvalitet men inte specifikt för vald åldersgrupp. Författarna finner ett behov att 
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fler kvalitativa studier behövs vilket ger en mer personlig och beskrivande upplevelse som 

hjälper sjuksköterskan att ge ett personligt stöd. Författarna ser även ett behov av mer 

kvalitativ forskning kring hur familjen påverkas av ett insjuknande. Detta för att få en ökad 

inblick i hur sjuksköterskan kan ge stöd till varje enskild familjemedlem som kan resultera i 

att familjens livskvalitet förbättras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

9 Referenser 

*Inkluderade artiklar till litteraturstudiens resultat 

 

 

*Almborg, A., Ulander, K., Thulin, A., & Berg, S. (2010). Discharged after stroke - important 

factors for health-related quality of life. Journal Of Clinical Nursing, 19(15/16), 2196-2206. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03251.x 

 

Altman, D. G. (2002). Poor-quality medical research: what can journals do?. JAMA: Journal 

Of The American Medical Association, 287(21), 2765-2767. 

 

Anderson, S. & Whitfield, K. (2013). Social identity and stroke: 'they don't make me feel like, 

there's something wrong with me'. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 27(4), 820-830. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01086.x 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Aprile, I., Di Stasio, E., Romitelli, F., Lancellotti, S., Caliandro, P., Tonali, P. & ... Padua, L. 

(2008). Effects of rehabilitation on quality of life in patients with chronic stroke. Brain Injury, 

22(6), 451-456. 

 

Aroor, S., Singh, R. & Goldstein, L. B. (2017). BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, 

Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. Stroke 

(00392499), 48(2), 479-481. doi:10.1161/STROKEAHA.116.015169 

 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Analytisk statistik. I M Henricson (Red.) Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 318-325) (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: Etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Malmö högskola. 

 

*Crosby, G. A., Munshi, S., Karat, A. S., Worthington, E. & Lincoln, N. B. (2012). Fatigue 

after stroke: frequency and effect on daily life. Disability & Rehabilitation, 34(8), 633-637. 

doi:10.3109/09638288.2011.613517 

 

Crowe, C., Coen, R. F., Kidd, N., Hevey, D., Cooney, J. & Harbison, J. (2016). A qualitative 

study of the experience of psychological distress post-stroke. Journal Of Health Psychology, 

21(11), 2572-2579. doi:10.1177/1359105315581067 

 

Da Conceição Alves Faria, A., Ferreira Pereira Da Silva Martins, M. M., Dornelles Schoeller, 

S. & Oliveira De Matos, L. (2017). Care path of person with stroke: from onset to 

rehabilitation. Revista Brasileira De Enfermagem, 70(3), 495-503. doi:10.1590/0034-7167-

2016-0579 

 

Del Zoppo, G., Saver, J., Jauch, E., Adams HP, J., Del Zoppo, G. J., Saver, J. L. & ... Adams, 

H. J. (2009). Expansion of the time window for treatment of acute ischemic stroke with 

intravenous tissue plasminogen activator: a science advisory from the American Heart 



 24 

Association/American Stroke Association. Stroke (00392499), 40(8), 2945-2948. 

doi:10.1161/strokeaha.109.192535  

 

Donnellan, C., Hickey, A., Hevey, D. & O'Neill, D. (2010). Effect of mood symptoms on 

recovery one year after stroke. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25(12), 1288-

1295. doi:http://dx.doi.org/10.1002/gps.2482 

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar patofysiologi, omvårdnad, 

behandling. Johanneshov: TPB. 

 

Eriksson, M. & Lindström, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the relation 

with health: a systematic review. Journal Of Epidemiology & Community Health, 60(5), 376-

381. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Folkhälsan i Sverige - Årsrapport 2014 (Artikelnummer 

16005). Hämtad från https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cc89748e004743c 

39ff4c03fec24c570/folkhalsan-i-sverige-2016-16005.pdf 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

*Gabriele, W. & Renate, S. (2009). Work loss following stroke. Disability & Rehabilitation, 

31(18), 1487-1493. doi:10.1080/09638280802621432 

 

Gibbon, B. (1993). Implications for nurses in approaches to the management of stroke 

rehabilitation: a review of the literature. International Journal Of Nursing Studies, 30(2), 133-

141. 

 

Grohn, B., Worrall, L., Simmons-Mackie, N. & Hudson, K. (2014). Living successfully with 

aphasia during the first year post-stroke: A longitudinal qualitative study. Aphasiology, 

28(12), 1405-1425. doi:10.1080/02687038.2014.935118 

 

Hacke, W., Kaste, M., Bluhmki, E., Brozman, M., Dávalos, A., Guidetti, D. & ... Toni, D. 

(2008). Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New England 

Journal Of Medicine, 359(13), 1317-1329. 

 

Hammoud, K., Lanfranchi, M., Li, S. & Mehan, W. (2016). What is the diagnostic value of 

head MRI after negative head CT in ED patients presenting with symptoms atypical of 

stroke? Emergency Radiology, 23(4), 339-344. doi:10.1007/s10140-016-1408-z 

 

Hinkle, J. L. (2014). The NIHSS for International Neuroscience Nurses. Journal Of 

Neurological & Neurosurgical Nursing, 3(3), 129-135. doi:10.15225/PNN.2014.3.3.5 

 

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of Ethics för Nurses [Electric 

resources]. Hämtad från 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf 

 

Johansson, B. (2012). Dolda funktionshinder. I A-C. Jönsson (Red.), Stroke: patienters, 

närståendes och vårdares perspektiv (s. 249-264). Lund: Studentlitteratur. 

 



 25 

Jönsson, A-C. (2012). Stroke - en folksjukdom. I A-C. Jönsson (Red.), Stroke: patienters, 

närståendes och vårdares perspektiv (s. 25-35). Lund: Studentlitteratur. 

 

Karthikeyan, G., Jumnani, D., Prabhu, R., Manoor, U. K. & Supe, S. S. (2012). Prevalence of 

Fatigue Among Cancer Patients Receiving Various Anticancer Therapies and its Impact on 

Quality of Life: A Cross-Sectional Study. Indian Journal Of Palliative Care, 18(3), 165-175. 

doi:10.4103/0973-1075.105686 

 

Kirkevold, M. (1990). Caring for stroke patients: heavy or exciting? Image: Journal Of 

Nursing Scholarship, 22(2), 79-83. 

 

Kirkevold, M. (1992). Balance values and norms in the nursing care of stroke patients. 

Rehabilitation Nursing Research, 1(1), 24-33. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Krzemińska, S., Bekus, A., Borodzicz, A. & Arendarczyk, M. (2016).Analysis and 

Evaluation of Subjective Quality of Life in a Group of Patients after Ischemic Stroke. Journal 

Of Neurological & Neurosurgical Nursing, 5(2), 58-68. doi:10.15225/PNN.2016.5.2.4 

 

Lindgren, I. (2012). Rörelseförmåga. I A-C. Jönsson (Red.), Stroke: patienters, närståendes 

och vårdares perspektiv (s. 73-84). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lisabeth, L., Brown, D., Hughes, R., Majersik, J., Morgenstern, L., Lisabeth, L. D. & ... 

Morgenstern, L. B. (2009). Acute stroke symptoms: comparing women and men. Stroke 

(00392499), 40(6), 2031-2036. doi:10.1161/STROKEAHA.109.546812 

 

*Lincoln, N. B., Brinkmann, N., Cunningham, S., Dejaeger, E., De Weerdt, W., Jenni, W. & 

… De Wit, L. (2013). Anxiety and depression after stroke: A 5 year follow-up. Disability and 

Rehabilitation: An International, Multidisciplinary Journal, 35(2), 140-145. 

doi:http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2012.691939 

 

Long, A., Kneafsey, R., Ryan, J. & Berry, J. (2002). The role of the nurse within the multi-

professional rehabilitation team. Journal Of Advanced Nursing, 37(1), 70-78. 

doi:10.1046/j.1365-2648.2002.02059.x 

 

Lynch, E., Butt, Z., Heinemann, A., Victorson, D., Nowinski, C., Perez, L. & Cella, D. 

(2008). A qualitative study of quality of life after stroke: the importance of social 

relationships. Journal Of Rehabilitation Medicine (Stiftelsen Rehabiliteringsinformation), 

40(7), 518-523. 

*Medin, J., Windahl, J., von Arbin, M., Tham, K. & Wredling, R. (2011). Eating difficulties 

among stroke patients in the acute state: a descriptive, cross-sectional, comparative study. 

Journal Of Clinical Nursing, 20(17/18), 2563-2572. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03812.x 

 

Mendes Nunes, H. J. & Pina Queirós, P. J. (2015). Original paper. Exploratory Study of 

Patients' Life Situation after a Stroke. International Journal Of Caring Sciences, 8(1), 101-

107. 

 

http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2012.691939
http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2012.691939


 26 

Minderhoud, I., Oldenburg, B., Sytze van Dam. & P van Berge Henegouwen, G. (2003). High 

prevalence of fatigue in quiescent inflammatory bowel disease is not related to adrenocortical 

insufficiency. The American Journal of Gastroenterology 98(5), 1088 - 1093. 

https://doi.org/10.1016/S0002-9270(03)00132-1 

 

Moeller, D. & Carpenter, C. (2013). Factors affecting quality of life for people who have 

experienced a stroke. International Journal Of Therapy & Rehabilitation, 20(4), 207-216. 

 

Pessah-Rasmussen, H. (2014). Rehabilitering och eftervård. I A. Gottsäter, A. Lindgren & P. 

Wester (Red.), Stroke och cerebrovaskulär sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Reynolds, E, & Ward, L. (2014). Somatic Awareness and Symptom Attribution in Ischemic 

Stroke Patients. Journal Of Neuroscience Nursing, 46(1), 55-62. 

doi:10.1097/JNN.0000000000000029 

Socialstyrelsen. (2016). Statistikdatabasen för stroke. Hämtad 2017-11-21 från 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/stroke 

 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård vid stroke - Stöd för styrning och 

ledning. Remissversion. (Artikelnummer 2017-5-13). Hämtad 2017-11-16 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20618/2017-5-13.pdf 

 

*Stelmach, A., Lorencowicz, R., Jasik, J. & Turowski, K. (2016). Factors Determining the 

Assessment of Quality of Life Made by Patients Who Have Had a Stroke. Journal Of 

Neurological & Neurosurgical Nursing, 5(4), 136-143. doi:10.15225/PNN.2016.5.4.2 

 

*Sterr, A., Herron, K., Dijk, D. & Ellis, J. (2008). Time to wake-up: sleep problems and 

daytime sleepiness in long-term stroke survivors. Brain Injury, 22(7/8), 575-579. 

 

Terént, A. (2014). Epidemiologi och incidens av stroke i Sverige. I A. Gottsäter, A. Lindgren 

& P. Wester (Red.), Stroke och cerebrovaskulär sjukdom (s. 21 - 29). Lund: Studentlitteratur. 

 

The WHOQOL group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-

BREF Quality of Life Assessment. Psychological Medicine, 28(3), 551-558. 

 

Tuominen, P. & 1177. (2015). Lär dig symtomen på stroke. Hämtad 2018-01-08 från 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Stroke/Att-fa-en-stroke/AKUT-test/  

 

Üstün, T., Chatterji, S., Bickenbach, J., Kostanjsek, N. & Schneider, M. (2003). The 

International Classification of Functioning, Disability and Health: a new tool for 

understanding disability and health. Disability & Rehabilitation, 25(11/12), 565-571. 

 

*Visser, M. M., Aben, L., Heijenbrok-Kal, M. H., Busschbach, J. J. & Ribbers, G. M. (2014). 

The relative effect of coping strategy and depression on health-related quality of life in 

patients in the chronic phase after stroke. Journal Of Rehabilitation Medicine (Stiftelsen 

Rehabiliteringsinformation), 46(6), 514-519. doi:10.2340/16501977-1803 

 

https://doi.org/10.1016/S0002-9270(03)00132-1
https://doi.org/10.1016/S0002-9270(03)00132-1
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/stroke
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20618/2017-5-13.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20618/2017-5-13.pdf


 27 

Won Hyuk, C., Min Kyun, S., Jongmin, L., Deog Young, K., Sam-Gyu, L., Yong-Il, S. & ... 

Yun-Hee, K. (2016). Return to work after stroke: the kosco study. Journal Of Rehabilitation 

Medicine (Stiftelsen Rehabiliteringsinformation), 48(3), 273-279. doi:10.2340/16501977-

2053 

 

Yu, S., Arima, H., Bertmar, C., Hirakawa, Y., Priglinger, M., Evans, K. & Krause, M. (2016). 

Depression but not anxiety predicts recurrent cerebrovascular events. Acta Neurologica 

Scandinavica, 134(1), 29-34. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ane.12503 

 

Zaher, Z., Robinson & Mistri, A K. (2011). Thrombolysis in acute ischaemic stroke: an 

update. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 2(2), 119-131. 

https://doi.org/10.1177/2040622310394032 

 

Ågren, B. (2004). Checklista ger säkrare vård vid stroke. Hämtad 2017-11-24 från 

http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2004/temp/pda29370.pdf 

 

Östlund, U., Bäckström, B., Saveman, B., Lindh, V. & Sundin, K. (2016). A Family Systems 

Nursing Approach for Families Following a Stroke. Journal Of Family Nursing, 22(2), 148-

171. doi:10.1177/1074840716642790 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 59 - 82). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1177/2040622310394032


 

Bilagor  

Bilaga 1 Databassökning 
 

 

CINAHL          

Sök ID Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade  

Studier 

Inkluderade  

Studier 

Nr i 

databas 

S1 Stroke 63 597       

S2 [MH] Stroke OR  

[MH] Stroke Patients 

41 804       

S3 S1 AND S2 41 804       

S4 Quality of life 92 763       

S5 [MH] Quality of life 52 560       

S6 S4 AND S5 52 560       

S7 Patient* 982 641       

S8 S3 AND S6 AND S7 775       

S9  Ålder: 19 – 64 

År: 2007 – 2017  

Peer-review 

Europa 

119 119 47 22 13 8 

 

1, 5, 39, 

40, 73, 

91, 94, 

100 
 

[MH] = Ämnesord 

Kursiv text = Fritextsökning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PsycINFO         

Sök ID Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade  

Studier 

Inkluderade  

Studier 

Nr i 

databas 

S1 Stroke 46 366       

S2 [MM] Cerebrovascular 

Accidents 

18 436       

S3 S1 AND S2 17 168       

S4 Quality of life 93 131       

S5 [MM] Quality of life 49 292       

S6 S4 AND S5 49 292       

S7 S3 AND S6 650       

S8 Patient* 698 494       

S9 Europe* 150 698       

S10 S7 AND S8 AND S9 25       

S11  Ålder: 19 – 64 

År: 2007 – 2017  

Peer-review 

7 7 7 3 1 1 

 

5 

 

[MM] = Ämnesord 

Kursiv text = Fritextsökning 



 

 

 

Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsmall 
Kvalitetsgranskningsmall Kvantitativ ansats 
 

  Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod,  

resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

     Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Inklusionskriterier  Saknas 1/5 3/5 5/5 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

 Analys 

saknas/ Ja Nej     

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

     Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistik analys (beräkningar,  

metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

     Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik  

och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare  

forskning Saknas Låg Medel God 

     Slutsatser         

Överenstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Totalpoäng (max 47p)                      p                    p                      p                    p 

     Grad I: 80% 

   

……..  p 

Grad II: 70% 

   

……..  % 

Grad III: 60% 

   

…….. Grad 



 

 

 

 

Bilaga 3 Artikelmatris 
Artikelmatris 

 
Nummer Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Urval och åldersgrupp 

Analys 

Resultat Kvalitet 

1. Stelmach, A., 

Lorencowicz, R., 

Jasik, J., & 

Turowski, K. 

 

2016 

 

Polen 

Factors Determining 

the Assessment of 

Quality of Life Made 

by Patients Who Have 

Had a Stroke. 

 

The journal of 

neurological and 

neurosurgical nursing. 

 

 

Syftet var att klargöra 

de faktorer som 

avgör livskvalitet hos 

personer som 

drabbats av stroke.  

Kvantitativ studie. 

 

95 deltagare. Medelålder: 65,5 ± 12,4 

år. 

 

Mätinstrument: Ferrans & Powers 

Standardised Questionnaire Index of 

the Quality of Life - version III, 

Acceptance of Illness Scale (AIS), 

Repty Functional Index (WFR). 

 

Analys: Pearson´s r-koefficient, Mann-

Whitney test, Kruskal-Wallis U-test. 

Studien visade signifikanta 

skillnader i acceptansnivån av 

sjukdomen hos personer 

drabbade av stroke med olika 

nivåer av fysisk funktion. 

Avgörande faktorer för att 

upprätthålla livskvalitet var 

möjligheten att återgå till arbete, 

ett bra familjeliv och en god 

relation till sina barn, ha 

möjlighet att utöva sin religion 

men även uppleva hälsa och bli 

av med sin kroniska smärta.  

Medel 

2. Krzemińska, S., 

Bekus, A., 

Borodzicz, A., & 

Arendarczyk, M. 

 

2016 

 

Polen 

Analysis and 

Evaluation of 

Subjective Quality of 

Life in a Group of 

Patients after Ischemic 

Stroke. 

 

The Journal of 

neurological and 

neurosurgical nursing 

 

Syftet var att 

analysera livskvalitet 

gällande 

grundläggande 

områden av livet hos 

personer som 

drabbats av 

ischemisk stroke.  
 

Kvantitativ studie.  

 

50 deltagare. Ålder: 42 – 90 år. 

 

Mätinstrument: Formulär med 

semistrukturerade frågor, Polsk version 

av SF-36 (Short Form Health Survey). 

 

Analys: Statistica i Microsoft Office 

Excel 2007, Student´s t-test. 

Studien visade att personer 

drabbade av stroke hade 

försämrad livskvalitet. Det blev 

tydligt i samband med fysisk 

funktionalitet och känslan av 

kroppens begränsning. Ett 

sådant tillstånd framkallade 

konsekvenser med livsvärlden 

som inkluderade minskad fysisk 

funktion. De har även undersökt 

livskvalitet utifrån ålder, kön 

utbildningsnivå, bostadsort, 

civilstånd, och yrke. Studien 

visade att faktorerna inte var 

signifikanta enskilt men om de 

kombinerades på olika sätt 

kunde de påverka personers 

livskvalitet 

Hög 



 

 

 

 

Nummer Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Urval och åldersgrupp 

Analys 

Resultat Kvalitet 

3. Visser, M. M., 

Aben, L., 

Heijenbrok-Kal, M. 

H., Busschbach, J. 

J., & Ribbers, G. M.  

 

2014 

 

Nederländerna 

The relative effect of 

coping strategy and 

depression on health-

related quality of life 

in patients in the 

chronic phase after 

stroke. 

 

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine   

Syftet var att 

undersöka skillnader 

mellan livshantering 

av strategier och 

depression utifrån 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer som 

drabbats av stroke. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

213 deltagare. Ålder: 18 - 80 år. 

 

Mätinstrument: Assimilative-

Accommodative coping scale (AACS), 

Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D), World 

Health Organization Quality of Life-

BREF (WHOQOL-BREF), Token Test. 

 

Analys: Multivariabel linjär 

regressionsanalys. Analysen gjordes i 

SPSS version 19. 

 

Strategier för livshantering och 

depression var självständigt 

associerade med psykologisk 

hälsa hos patienter i kronisk fas 

efter att ha drabbats av stroke. 

Patienter som föredrog 

strategier för livshantering 

visade färre symtom av 

depression. De strategier som 

hade utförts kunde läras ut i 

syfte att minska depression men 

även förbättra hälsorelaterad 

livskvalitet i framtida forskning. 

Hög 

4. Medin, J., Windahl, 

J., von Arbin, M., 

Tham, K., & 

Wredling, R. 

 

2011 

 

Sverige 

Eating difficulties 

among stroke patients 

in the acute state: a 

descriptive, cross-

sectional, comparative 

study. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka 

ätsvårigheter hos 

personer som har 

drabbats av stroke - 

en jämförelse mellan 

kvinnor och män.  

Deskriptiv och jämförande kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

 

104 deltagare. Ålder: 27 - 93 år. 

 

Mätinstrument: Strukturerad 

observationsprotokoll, Mini Nutritional 

Assessment (MNA), Revised Oral 

Assessment Guide (ROAG), Barthel 

Index (BI), National Institute of Health 

Stroke Scale (NIHSS), the Letter 

Cancellation Task (LCT), Well-Being 

Questionnaire (WBQ-12). 

 

Analys: Logistisk regressionsanalys, 

bivariat analys, Ancova, Chi-square 

eller Fischer´s exact test, t-test, U-test, 

Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit 

test, PASW statistics 18 version 18. 

 

Resultatet visade att kvinnor 

drabbades svårare av stroke än 

män vilket ledde till minskad 

funktionalitet men även 

försämrad livskvalitet. Det 

ledde till att kvinnor hade en 

lägre matkonsumtion än män. 

Men inga andra skillnader 

betraktades.  
 

 

 

Hög 

 



 

 

 

 

Nummer Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Urval och åldersgrupp 

Analys 

Resultat Kvalitet 

5. Almborg, A., 

Ulander, K., Thulin, 

A., & Berg, S  

 

2010 

 

Sverige 

Discharged after stroke 

- important factors for 

health-related quality 

of life. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka skillnader 

av hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer som har 

drabbats av stroke 

efter att ha blivit 

utskriven från 

sjukhus. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

188 deltagare. Ålder: 32 - 92 år. 

 

Mätinstrument: Medical Outcomes 

Study 36-item Short-Form Health 

Survey (SF-36), Center for 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale (CES-D), Barthel Index (BI), 

Frenchay Activities Index (FAI), 

Patient’s Questionnaire about 

Participation in Discharge planning (P-

QPD), individuella intervjuer. 

 

Analys: Multivariabel linjär 

regressionsanalys, t-test, SPSS version 

13. 

 

Resultatet visade att symtom på 

depression var associerade med 

lägre livskvalitet. Hade en 

person förmågan att vara aktiv 

vid sociala aktiviteter, intressen, 

ung ålder, gått i grundskola och 

haft en kort sjukhusvistelse 

associerades till hög 

livskvalitet. Men även 

personens deltagande i 

planering inför utskrivning 

visade sig ha både positiva och 

negativa effekter på 

livskvalitet.   

Hög 

6. Gabriele, W., & 

Renate, S. 

 

2009 

 

Tyskland 

Work loss following 

stroke. 

 

Disability & 

Rehabilitation 

Syftet var att 

undersöka den 

viktigaste faktorn 

att återgå till arbetet 

efter att ha drabbats 

av stroke utifrån 

inkomst, kön och 

kognitiv dysfunktion. 

Även den subjektiva 

upplevelsen som 

påverkade återgång 

till arbete samt 

personens och de 

anhörigas livskvalitet 

när personen återgick 

till arbetet igen. 

 

Prospektiv longitudinell kvantitativ 

studie. 

 

70 deltagare. Ålder: 30 - 65 år. 

 

Mätinstrument: Individuella intervjuer, 

Barthel Index (BI), Patient Competency 

Rating Scale (PCRS), World Health 

Organization Quality of Life BREF 

(WHOQOL BREF)   

 

Analys: Bivariat analys med t-test och 

logistisk regressionsanalys med SPSS 

version 14. 

En fjärdedel av de personer som 

hade varit anställda innan de 

drabbades av stroke återgick till 

arbetet inom ett år. Den 

viktigaste faktorn att återgå till 

arbetet var en persons fysiska 

förmåga. Livskvalitet var 

associerad till att kunna återgå 

till arbetet. Men att ha återgått 

till arbetet var inte relaterat till 

att livskvalitet ökar. Det visade 

sig att det var viktigare för 

anhörigas livskvalitet att 

personen återgick till arbetet än 

för personen själv.   

 

Hög 

 



 

 

 

 

Nummer Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Urval och åldersgrupp 

Analys 

Resultat Kvalitet 

7. Sterr, A., Herron, K., 

Dijk, D., & Ellis, J.  

 

2008 

 

Storbritannien  

Time to wake-up: 

sleep problems and 

daytime sleepiness in 

long-term stroke 

survivors. 

 

Brain Injury 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

trötthet under dagtid 

och sömnsvårigheter 

hos personer som 

drabbats av stroke. 

Kvantitativ studie. 

 

20 deltagare. Ålder: 23 - 69 år. 

 

Mätinstrument: Epworth Sleepiness 

Scale (ESS), Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), Medical Outcome Study 

Short Form 36 (SF-36), Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). 

 

Analys: Enkel linjär regressionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

Vid jämförelse mellan en icke 

och en strokedrabbad 

population visades att en 

strokedrabbad population är 

tröttare under dagen och sover 

sämre under natten. Den ökade 

nivån av trötthet associerades 

med en längre tids kronisk 

sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

8. Crosby, G. A., 

Munshi, S., Karat, 

A. S., Worthington, 

E., & Lincoln, N. B. 

 

2012 

 

Storbritannien  

Fatigue after stroke: 

frequency and effect 

on daily life. 

 

Disability & 

Rehabilitation 

Syftet var att bedöma 

frekvensen av enorm 

trötthet efter att ha 

drabbats av stroke för 

att bestämma hur det 

påverkar det dagliga 

livet. Även 

undersöka om det har 

diskuterats med 

professionell 

vårdpersonal. 

Kvantitativ studie. 

 

64 deltagare. Ålder: 37 - 94 år. 

 

Mätinstrument: Fatigue Severity 

Subscale (FSS), Barthel Index (BI), 

Nottingham Extended Activities of 

Daily Living scale (NEADL), Brief 

Assessment Schedule Depression Cards 

(BASDEC), formulär eller intervju med 

semistrukturerade frågor  

Analys: SPSS version 15, chi-square 

test, Mann-Whiney U-test.  

 

 

 

 

 

Resultatet visade att trötthet var 

ett vanligt problem efter att ha 

drabbats av stroke. Över hälften 

tyckte att de hade blivit tröttare 

efter insjuknandet men större 

delen hade inte diskuterat det 

med vårdpersonal. Enligt skalan 

Fatigue Severity Scale (FSS) 

var det nästan hälften av 

personerna som hade drabbats 

av trötthet. 

 

 

 

 

 

 

Hög 



 

 

 

 

Nummer Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Urval och åldersgrupp 

Analys 

Resultat Kvalitet 

9. Lincoln, N. B., 

Brinkmann, N., 

Cunningham, S., 

Dejaeger, E., De 

Weerdt, W., Jenni, 

W., Mahdzir, A., 

Putman, K., Schupp, 

W., Schuback, B & 

De Wit, L.  

 

2013 

 

Storbritannien 

Anxiety and 

depression after stroke: 

a 5 year follow-up. 

 

Disability and 

Rehabilitation 

Syftet var att 

dokumentera 

förekomsten och 

förutsäga risken att 

drabbas av ångest och 

depression 5 år efter 

stroke på fyra 

europeiska center. 

Kvantitativ, longitudinell studie. 

 

220 deltagare bedömdes 2, 4 och 6 

månader och 5 år efter stroke. Ålder: 

40 - 85 år. 

 

Mätinstrument: National Institute for 

Stroke Scale (NIHSS), Hospital 

Anxiety and Depression Scale 

(HADS), Rivermead Motor 

Assessment, Barthel Index (BI), 

Nottingham Extended Activities of 

Daily Living (NEADL), EuroQoL 

(EQ5D). 

 

Analys: HADS ordinalskala 

transformerades till Rasch scale of 

ratios, MANOVA i SPSS version 19, 

Mauchly´s test. 

Resultatet visade att det fanns 

skillnader av ångest och 

depression mellan de olika 

centrena. Även tiden ökar 

ångest och depression hos 

personer som drabbats av 

stroke. Studien visade att en 

person som är drabbad av 

ångest och depression vid 6 

månader efter insjuknandet var 

den starkaste orsaken till att 

vara drabbad av ångest och 

depression även efter fem år.  

Hög 

  


