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Abstrakt 

Bakgrund: När en människa drabbas av stroke innebär det plötsliga förändringar 

för individens vardagliga liv. Det är inte bara fysiska komplikationer som kan 

uppstå, utan en tredjedel av personer som drabbas av stroke drabbas även av 

efterföljande depression. Poststroke depressionen utvecklas vanligtvis vid patientens 

hemkomst då förändringarna blir tydligt märkbara för patienten. 

Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens erfarenheter av att leva 

med depressiva symtom/depression efter stroke.  

Metod: En litteraturstudie som inkluderat 11 artiklar, där två artiklar var kvalitativa, 

sju kvantitativa och två mixed method.  

Resultat: I resultatet identifierades två kategorier och fem underkategorier. De 

huvudsakliga resultaten som framkom var att patienter som drabbas av depression 

efter stroke upplevde att depressionen påverkar dem både fysiskt och psykiskt. 

Upplevelser som att känna sig isolerad, fångad, otillräcklig och värdelös var tydligt. 

Förutom den psykiska påverkan visades även poststroke depression ha en påverkan 

på patientens dagliga aktivitet.  

Slutsats: Att drabbas av depressiva symtom/depression efter stroke har en stor 

inverkan på patienten. Genom att belysa patientens erfarenhet av detta har det 

skapats en ökad förståelse och kunskap för de konsekvenser depressiva 

symtom/depression kan ge. Den ökade förståelsen kan användas som ett verktyg av 

sjuksköterskan för att snabbt identifiera och kunna hindra poststroke depression. 

Nyckelord 

Stroke, Patient, Depression, Depressiva symtom, Erfarenheter 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lise-Lotte Gunnarsson som stöttat, 

hjälpt och väglett oss i rätt riktning genom hela skrivprocessen.  
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1 Inledning 

Varje år drabbas mellan 25 000-30 000 personer av stroke i Sverige och sjukdomen 

ses som den tredje vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen, 2018). Det betyder att 

patienter som drabbas av stroke utgör en stor patientgrupp.  

Att drabbas av stroke innebär inte bara en fysisk påverkan, utan den nya 

livssituationen som patienten tvingas in i leder till en psykisk påfrestning. Det gör 

att upp till en tredjedel av personerna som drabbas av stroke, också drabbas av 

depression (Jönsson, 2012). Vi har tidigare erfarenheter av att vårda patienter som 

drabbats av stroke med efterföljande depression, där fokus ofta ligger på att återfå 

förlorade fysiska förmågor. Därför blir symtomen på depression inte prioriterade, då 

de kommer smygande och på så sätt är svåra att identifiera. Av den orsaken anser vi 

att det är viktigt att inte lägga all fokus på den fysiska rehabiliteringen, utan att se 

hela människan och även rikta uppmärksamheten på de psykologiska 

komplikationerna och behov som sjukdomen medför. Som blivande sjuksköterskor 

vill vi därför lyfta fram detta ämne för att öka vår kunskap och förståelse för 

patientens erfarenheter av hur det är att leva med depression efter stroke. På det 

viset kan vi som sjuksköterskor förebygga och stödja patienten i att återfå en god 

psykisk hälsa.  

2 Bakgrund 

2.1 Stroke 

Stroke är en av de sjukdomar som har längst behandlingstid inom den somatiska 

vården och den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna. Vissa 

symtom kan förbättras eller försvinna helt efter insjuknandet, medan en del av 

individerna som drabbas av stroke får funktionsnedsättningar som leder till 

förändringar i dagliga livet (Jönsson, 2012). 

Stroke innebär plötsliga fokala neurologiska bortfallssymtom som orsakas av en 

nedsatt cirkulation i hjärnans blodkärl. I 85 % av fallen orsakas detta av en infarkt 

på grund av en tromb och 15 % av fallen orsakas av hjärnblödning (Jönsson, 2012). 

En tromb är ett koagel som sitter fast i kärlväggen inuti ett blodkärl. Om koageln 
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istället bildas någon annanstans i kroppen och transporteras via blodet kallas det 

emboli. Dessa kan blockera blodflödet i hjärnan vilket leder till vävnadsdöd i 

området (Haug, Bjålie, Sand & Sjaastad, 2007). En hjärnblödning kan orsakas av 

trauma eller en ruptur av blodkärl i hjärnan på grund av att blodkärlen är 

försvagade. Oavsett orsak så medför detta att perfusionen i hjärnan upphör vilket 

leder till ischemiska händelser och neuroner i det ischemiska området i hjärnan dör. 

Det är då en stroke uppstår. Detta resulterar i sin tur i en fokal hjärnskada med 

bortfall av funktioner som motsvarar skadans lokalisation, exempelvis hemipares, 

synfältsbortfall, kooridnationsproblematik och afasi (Braun & Anderson, 2012). 

2.2 Komplikationer efter stroke 

Att drabbas av stroke medför en mängd förändringar för patienten. En tredjedel av 

patienterna som drabbas är beroende av minst en person för att klara aktiviteterna i 

det dagliga livet (Gottsäter, Lindgren & Wester, 2014). Vanliga komplikationer 

efter stroke är ökad fallrisk, trycksår, blodproppsbildning i ben, smärta, depression 

och oro (Jönsson, 2012).  

Det är inte bara de motoriska och språkliga problem som beskrivs ovan som kan 

uppstå, utan även personlighetsförändringar och förändringar i tankemönster och 

känslouttryck. För patienten krävs det en psykologisk och social anpassning till den 

nya situationen för att kunna återgå till ett fungerande vardagsliv. Men när 

påföljderna av stroken blir uppenbara för patienten ökar sjukdomsinsikten och en 

del patienter befinner sig då i en krisreaktion. För vissa patienter kan denna reaktion 

bearbetas med hjälp av information och stöd, medan det för andra kan uppstå 

komplikationer (Gottsäter et al., 2014). Får patienten en ökad förståelse för 

innebörden av stroke, så ökar patientens acceptans av förändringarna och eventuell 

funktionsnedsättning (Chai, Yuan, Jin, & Zhang, 2016). Att vårdpersonal informerar 

både patienten och närstående om sjukdomen är ett generellt omhändertagande och 

kan i vissa fall vara tillräckligt (Gottsäter et al., 2014). 

2.3 Depression och depressiva symtom 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är depression en av de stora folksjukdomar som 

drabbar människor i alla åldrar. Diagnosen delas in i lindring, medel eller svår 

depression, där speciella kriterier avgör vilken grad individen lider av. Dessa 



 

3(26) 

 

kriterier innefattar depressiva symtom som exempelvis att individen, i minst två 

veckor, varit nedstämd, haft ett minskat intresse, skam, obeslutsamhet, 

sömnsvårigheter och aptitförändringar.  

2.4 Poststroke depression 

Utvecklandet av depression är vanligt bland de individer som drabbats av långvariga 

sjukdomar som stroke (Socialstyrelsen, 2017). Depression efter stroke, även kallat 

poststroke depression, är en av de vanligaste komplikationerna om krisreaktionen 

efter en stroke inte bearbetas (Gottsäter et al., 2014). Risken för att drabbas av 

depression efter stroke är större bland de patienter som är beroende av andra i det 

dagliga livet, jämfört med de patienter som är mer självständiga (Srivanstava, Taly, 

Gupta & Murali, 2010). Patientens tidigare livsstil, depressionshistorik, konflikter i 

nära relationer och stress är också riskfaktorer till att drabbas av depression efter 

stroke. Även arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och bostadsrelaterade problem 

innan insjuknandet i stroke har en påverkan på poststroke depression (Barnes, 

Dobkin & Bogousslavsky, 2005). De patienter som drabbats av stroke och som har 

en depressionshistorik sedan tidigare har fyra gånger större risk att insjukna i 

poststroke depression, jämfört med de patienter som inte har haft depression tidigare 

(Karakus et al., 2017).  

Det har visats att graden av depression efter stroke varierar från måttlig till svår, där 

kön eller typ av stroke, ischemisk stroke eller hjärnblödning, inte har någon 

betydelse för depressionsnivån (Bose & Shah, 2012). Enligt Gottsäter et al. (2014) 

uppstår utvecklandet av depression hos patienten vid hemkomsten från sjukhuset då 

det blir påtagligt för patienten hur livet har förändrats. Depressionsfrekvensen är 

större det första året efter insjuknandet av stroke, jämfört med det andra året efter 

insjuknandet (Yildirim & Ones, 2019). Därför är det viktigt att vården har en hög 

kontinuitet och är lättillgänglig under hela sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 

2017). 

2.5 Rehabilitering och sjuksköterskans roll 

Strokerehabiliteringen ska ske så fort som möjligt och ska vara målinriktad, 

tidsbegränsad och individanpassad. Det är mycket viktigt att både patienten och 
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närstående får stöd i att lära sig hantera den nya livssituationen. Grunden för att 

behandla poststroke depression är ett stödjande förhållningssätt och farmakologisk 

behandling. När patienten insjuknar i poststroke depression eller haft depression 

innan stroken bör psykiatrin kopplas in och behandlingen ska vara livslång 

(Gottsäter et al., 2014). Enligt Jönsson (2012) har sjuksköterskan en roll som 

hälsofrämjare och rådgivare där hon motiverar patienterna till att hantera den nya 

livssituationen med olika verktyg och strategier. En regelbunden kontakt mellan 

sjuksköterska och patient efter utskrivning har visats positiva skillnader gällande 

fysiska funktioner och patients syn på egen hälsa, samt en minskad nedstämdhet. 

Det är sjuksköterskans roll att vid depression försäkra sig om patientens säkerhet 

gällande suicidtankar och hjälpa patienten att sätta ord på sina tankar och känslor. 

Sjuksköterskan bör även bygga en terapeutisk relation med patienten. En relation 

där patienten inte känner någon press, utan blir uppmuntrad till att utföra vardagliga 

aktiviteter, som exempelvis följa ett sömnschema, fysisk aktivitet och nutrition 

(Videbeck, 2010). För att patienten ska återfå livslust och välbefinnande är det av 

stor vikt att sjuksköterskan finns där som stöd. Det gäller både patienter med 

övergående depressiva symtom och de med diagnostiserad depression (Skärsäter & 

Ali, 2019).  

3 Teoretisk referensram 

I litteraturstudien har KASAM valts som en teoretisk referensram. Teorin valdes då 

vi anser att drabbas av stroke med efterföljande depression medför en påverkan på 

individens känsla av sammanhang. 

3.1 KASAM 

Känslan av sammanhang, KASAM, handlar om en individs förmåga att bibehålla 

hälsa genom att hantera livsförändringar som uppstår som ett hot mot hälsan. Denna 

förmåga kan delas i nivåerna svag, måttlig och stark (Antonovsky, 2005).  

Begreppet KASAM utgörs av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär hur man upplever yttre och inre påverkande 

faktorer, samt om individen som möter dessa kan ordna och förklara dem. 
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Hanterbarhet definieras som till vilken utsträckning individen upplever att hen har 

resurser för att hantera de påverkande faktorerna som hen möts av. Dessa tillgångar 

kan innebära de resurser som individen själv har, men också betryggande människor 

i omgivningen. Det sista begreppet, meningsfullhet, innebär hur individen känner att 

livet har en mening, känslomässig innebörd och om de påverkande faktorerna är 

värda att lägga energi på och inte ses som en börda (Antonovsky, 2005).   

Livets olika faktorer som stabilitet, trygghet, hälsa och sjukdom samt tidigare 

erfarenheter har en stor betydelse för nivån på KASAM hos en individ. Att ha ett 

utmanande synsätt på livets ofrånkomliga svårigheter har en förstärkande effekt på 

KASAM-nivån. Individen som har en måttlig eller stark KASAM är skicklig på att 

klargöra och strukturera mötande stressorer, medan individer med svagare KASAM 

har svårare att bemöta och hantera livets ofrånkomliga bekymmer (Antonovsky, 

2005). 

4 Problemformulering 

Att drabbas av stroke innebär både en psykisk och fysisk påverkan med kroppsliga 

funktionsnedsättningar som tillexempel hemipares, synpåverkan och afasi. 

Komplikationerna som stroke medför har ett inflytande på patientens vardagliga liv 

och ger ett ökat behov av hjälp från andra. Det gör att självständigheten blir drabbad 

och patienten sätts i ett beroendeläge, vilket kan vara svårt för patienten att hantera 

och acceptera. Det blir då en omöjlighet att klara av vardagen på egen hand utan en 

god omvårdnad. 

Patienten som drabbas av stroke influeras lätt av både inre och yttre faktorer som 

kan bidra till en utveckling av psykisk ohälsa. Det kan i sin tur framkalla en känsla 

hos patienten där hens vardag inte längre upplevs meningsfull, vilket ökar risken att 

drabbas av depression efter stroke. Genom att öka förståelsen för poststroke 

depressionens påverkan på patienten kan sjuksköterskan lättare identifiera den hjälp 

individen är behov av och på så sätt tidigt kunna stödja patienten och främja hälsa. 
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5 Syfte 

Syftet med studien var att belysa patientens erfarenheter av att leva med depressiva 

symtom/depression efter stroke. 

6 Metod 

En litteraturstudie med inspiration från Kristensson (2014) har gjorts för att få svar 

på syftet och problemformulering. Kristensson (2014) beskriver en litteraturstudie 

som en systematisk sammanställning av tidigare studier där man till en början ställer 

en avgränsad och specifik undersökningsfråga. Därefter ger man svar på frågan med 

hjälp av sammanställd litteratur som man hittat genom strukturerade sökningar och 

sedan kritiskt värderat. I denna studie började vi med att först identifiera ett problem 

som vi ville undersöka och utifrån det formulerades och avgränsades syftet. Sedan 

gjordes strukturerade sökningar i olika databaser för att hitta vetenskapliga artiklar 

som svarar på syftet med vår studie och med hjälp av dem kunna sammanställa ett 

nytt resultat. 

6.1 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed som är riktade mot 

omvårdnad och medicin. För att hitta vetenskapliga artiklar som var väsentliga för 

arbetet så valdes en mängd olika sökord ut utifrån syftet och problemformuleringen 

och söktes sedan på i olika kombinationer. Målet med sökningen var att hitta minst 

åtta relevanta artiklar då det var ett krav i uppsatsens instruktioner. Det slutliga 

antalet artiklar som inkluderats i studien var elva stycken. 

6.1.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle inkludera patienter som drabbats 

av stroke och depression/depressiva symtom efter stroken. Anledningen till att både 

depression och depressiva symtom inkluderades är att symtomen kommer smygande 

vilket gör att det inte alltid finns en diagnostiserad depression hos deltagarna i 

artiklarna. Artiklarna skulle också vara på engelska, vetenskapligt granskade (peer 

reviewed) och utgå från ett patientperspektiv. Vi har valt att exkludera artiklar som 



 

7(26) 

 

fokuserade på specifika funktionsnedsättningar vid stroke, exempelvis afasi eller 

neglekt. För att hitta så nya artiklar som möjligt så begränsade vi sökningen till 

artiklar som var publicerade mellan 2009-2019. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades.  

6.1.2 Datainsamling 

En sökstrategi utvecklades genom att välja sökord och med hjälp av dem gjordes en 

fritextsökning för att hitta databasernas ämnesord. Sökningen i Cinahl började med 

fritextsökning på sökorden depression after stroke, post stroke depress*, 

psychological effect*, living with, life experie*, daily routin* och everyday life. 

Sedan gick vi vidare och sökte i Cinahl Subject Headings och fann ämnesorden 

Depression, Stress, Disabled, Grief, Life Experiences, Attitude to Life, Attitude to 

Illness, Emotions, Psychosocial Aspects of Illness, Stroke Patients, Stroke och 

Rehabilitation, psychosocial. För att sedan kombinera söktermerna med varandra 

och sortera dem i block, användes de Booleska sökoperatorerna AND och OR. 

Kristensson (2014) menar att dessa operatorer används för att öka sökningens 

sensitivitet. När blocksökningen var gjord begränsades sökningen till endast artiklar 

på engelska, publicerade inom 2009-2019 och artiklar som var Peer reviewed. Se 

bilaga 1.  

Fritextsökningen i Pubmed gjordes med sökorden stroke patient*, depression och 

quality of life. Med hjälp av dessa gjordes en ämnesordssökning i MeSH där vi 

hittade ämnesorden Stroke, Depression, Quality of Life/psychology och Life 

Style/psychology. Även här användes sökoperatorerna AND och OR för att 

kombinera och sortera söktermerna i block och utföra en blocksökning med 

begränsningarna. Se bilaga 1. När sökningen var gjord lästes artiklarnas titlar och 

abstrakt för att se om de var relevanta med vårt syfte. Här gjordes en gallring av 

abstrakt där de artiklar som ansågs vara irrelevanta sorterades bort, medan de 

relevanta lästes i fulltext för att bedöma om artikelns resultat gick att använda i vår 

studie.  

För att ytterligare hitta relevanta artiklar gjordes en manuell sökning. Det innebär att 

vi gick igenom referenslistorna i de artiklar som vi valt att inkludera i 

kvalitetsgranskningen. Vi läste abstrakt på de artiklar som hade en titel som verkade 
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relevant för vår studie och sedan lästes artiklarna i fulltext. En av dessa artiklar gick 

vidare till kvalitetsgranskning och numrerades som nummer 11. Se bilaga 3. 

6.2 Kvalitetsgranskning  

Totalt identifierades elva artiklar som vi ansåg gav svar på vårt syfte med 

litteraturstudien. Dessa artiklar gick vidare till kvalitétsgranskningen som vi gjorde 

med hjälp av två granskningsmallar av Kristensson (2014). Mallarna innehåller 14 

frågor för granskning av kvantitativa studier och 13 frågor för granskning av 

kvalitativa studier. Dessa frågor utgår författaren ifrån vid granskning av artiklarna 

och noterar om frågorna blir besvarade eller inte (Kristensson, 2014). Vi bestämde 

att varje fråga i granskningsmallen fick ett poäng om den kunde besvaras och noll 

poäng om den inte kunde besvaras eller om svaret var otydligt. Sedan satte vi upp 

ett poängsystem där poäng 0-6 är låg kvalité, 7-10 är medel och 11-13 eller 14 är 

hög kvalité. Vi valde att ta med alla artiklar som bedömdes vara av kvalitén medel 

eller hög. Se bilaga 2. Efter att artiklarna granskats ansågs en artikel vara av kvalitén 

medel och resterande av hög kvalité. Slutligen gick alla 11 artiklar vidare till 

analysprocessen och numrerades från nummer 1-11. Se bilaga 3.   

6.3 Analysprocessen 

I analysprocessen gjorde vi en integrerad analys. Kristensson (2014) beskriver det 

som ett sätt att sammanställa och presentera resultatet på ett översiktligt sätt. Det 

innebär att författaren först läser artiklarna som ska ingå i resultatet och söker efter 

likheter och skillnader. Sedan ska artiklarnas resultat sammanfattas i olika 

kategorier som identifierats. Dessa kategorier kan sedan användas som 

underrubriker i litteraturstudiens resultatdel.  

Vi började med att först noga läsa igenom och sammanfatta alla 11 artiklarnas 

resultat. Därefter plockades det som ansågs vara relevant till syftet ut och samband 

mellan de olika artiklarna identifierades. I de kvantitativa artiklarna analyserade och 

diskuterade vi både tabeller och resultattext. När likheter och skillnader mellan 

artiklarna hade hittats så grupperades de i olika färger för att få en överblick och 

lättare uppfattning. Därefter grupperades de i fem underkategorier och två 

kategorier som används som underrubriker i litteraturstudiens resultatdel. Se tabell 
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2. Vi valde att redovisa analysen i en bilaga för att tydliggöra processen. Se bilaga 4. 

 

7.1 Psykisk påverkan  7.2 Fysisk påverkan  

7.1.1 Isolerad och fångad  7.2.1 Inflytande på dagliga 

aktiviteter 

7.1.2 Känsla av otillräcklighet och värdelöshet 7.2.2 Påverkan på 

funktionsförmågan 

7.1.3 Minskad livskvalité och suicidtankar 
 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) innebär forskningsetik att forskaren tar ansvar och 

säkerställer att de individer som ingår i forskningen behandlas med respekt och att 

informationen som samlas in hanteras på ett korrekt och respektfullt sätt. Även en 

litteraturstudie kräver att det tas ett ställningstagande kring forskningsetiken 

eftersom att författarna ska granska etiken i de olika artiklarna som valts.  

Kristensson (2014) menar att författaren i litteraturstudien ska sätta sin förförståelse 

inom parentes för att vara så objektiv som möjligt. Vi har därför inkluderat alla 

artiklar som gett svar på vårt syfte och inte exkluderat någon artikel som inte stämt 

överens med våra egna föreställningar. Detta för att våra egna uppfattningar och 

tolkningar inte skulle påverka resultatet. 

8 Resultat 

8.1 Psykisk påverkan 

Stroke med efterföljande depression har en stor påverkan på patienternas psykiska 

mående och leder till upplevelser som ett minskat intresse i att delta i sociala 

sammanhang, okontrollerade känslouttryck, att känna sig värdelös och otillräcklig, 

samt en saknad samhällsroll. Det psykiska måendet bland patienterna som drabbats 
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av depression efter stroke förvärras med självkritiska, pessimistiska och suicidala 

tankar.  

8.1.1 Isolerad och fångad 

Patienter som drabbats av depression efter stroke beskriver starka och mörka 

känslor som att vara isolerad och fångad i sin egen kropp (Kouwenhoven, 

Kirkevold, Engedal, & Kim, 2012; Townend, Tinson, Kwan, & Sharpe, 2010; 

Pappadis et al., 2019). Denna föreställning ses som ett straff där känslan av att vara 

fängslad präglas av att patienten inte längre kan utföra de aktiviteter som tidigare 

varit meningsfulla (Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010). Patienterna 

med depressiva symtom efter stroke upplever en oförmåga att kunna uttrycka sina 

tankar och känslor på samma sätt som tidigare, vilket framkallar känslan av att vara 

isolerad trots att de befinner sig i folksamlingar (Kouwenhoven et al., 2012).  

Uppfattningen av att vara isolerad är inte bara kopplad till att känna sig isolerad i sin 

egen kropp, utan patienter med poststroke depression har också en stark vilja av att 

isolera sig från sin omgivning. Patienterna som drabbats av depression efter stroke 

vill vara för sig själva, ligga i sängen hela dagarna och inte spendera tid tillsammans 

med människor runt omkring (Pappadis et al., 2019). Det uttrycks en rädsla bland 

patienterna med depression efter stroke över att socialisera sig på grund av 

oförmågan att kunna kontrollera sina känslor. Att vistas i folksamlingar och plötsligt 

börja gråta, bidrar till att patienterna undviker att befinna sig i sociala sammanhang 

och väljer istället att dra sig undan och isolera sig (Kouwenhoven et al., 2012). 

 

8.1.2 Känsla av otillräcklighet och värdelöshet  

Att drabbas av stroke och efterföljande depression visar sig ha en psykisk påverkan 

på patienten i form av känslomässiga förändringar, såsom värdelöshet och 

otillräcklighet. Dessa känslor orsakas enligt patienterna av att de är beroende av 

andra för att klara av vardagen och kan inte längre utföra tidigare uppgifter, såsom 

hushållssysslor och socialisera sig med vänner och familj (Kouwenhoven et al., 

2012; Pappadis et al., 2019; Townend et al., 2010).  
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Patienterna med depression efter stroke saknar att befinna sig i den roll de haft förut 

i samhället och upplever ett krav att fortsätta försöka leva upp till den rollen för att 

inte känna sig värdelös och otillräcklig (Townend et al., 2010). Samtidigt uttrycker 

patienterna skuldkänslor, otillräcklighet och besvikelse över att sitta hemma i 

soffan, bara kunna trycka igång en tvättmaskin och låta anhöriga sköta resten av 

hushållet (Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010).  

Depressionen efter stroke har gjort att patientens känslor har vänt till det negativa. 

Dessa känslor beskrivs som att känna sig pessimistisk, instabil, självkritisk, värdelös 

och bekymrad (Robinson-Smith, 2004). Känslor som frustration, minskat intresse, 

ledsamhet och koncentrationssvårigheter visas också bland patienterna som drabbats 

av depression efter stroke (Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010). 

Patienterna med depressiva symtom uttrycker vidare att livet har förändrats totalt 

och upplevs numer som obehagligt och främmande (Kouwenhoven et al., 2012). Det 

beskrivs att leva med poststroke depression är skrämmande och hemskt, bland annat 

för att tålamodet försvinner och känslan av oro och ångest ökar (Pappadis et al., 

2019). 

Många patienter med poststroke depression uttrycker en besvikelse och ifrågasätter 

varför just dem drabbades av stroke. En annan upplevelse är svårigheten att hantera 

och acceptera sitt nya tillstånd. Då patienten med depression efter stroke känner sig 

otillräcklig och upplever att deras värde har försvunnit på grund av 

funktionsnedsättning. Däremot upplever en del patienter med depression efter stroke 

ha accepterat sin nuvarande situation, även fast situationen inte uppskattas 

(Pappadis et al., 2019; Townend et al., 2010). 

 

8.1.3 Minskad livskvalité och ökade suicidtankar 

I samband med depression efter stroke har patientens livskvalité påverkats negativt. 

Särskilt bland de patienter som har en depressionshistorik sedan tidigare (Wulsin et 

al., 2012; De Ryck et al., 2014). Patienterna som drabbats av stroke med 

efterföljande depression rapporterar minskad livsglädje, är inte längre nöjda med 

livet och upplever inte den egna hälsan som bra (Ellis, Grubaugh, & Egede, 2012).  
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Hög ålder och poststroke depression har en stark påverkan på patientens 

suicidtankar efter stroke (Park & Kim, 2014). Dessa suicidala tankar är direkt 

relaterade till tidigare livserfarenheter och sjukdom hos patienten som drabbats av 

stroke. De patienter som drabbats av poststroke depression uttrycker oftare 

suicidtankar än de utan depression efter stroke. Det beskrivs att döden ses som den 

bästa lösningen (Santos, Caeiro, Ferro, & Figueira, 2012).  

 

8.2 Fysisk påverkan 

Relationen mellan poststroke depression och patientens fysiska förmåga beskrivs 

som upplevelsen av en ökad kroppslig begränsning. Upplevelser såsom ett långsamt 

rehabiliteringssvar, utmattning, trötthet, minskat intresse för dagliga aktiviteter och 

ett reducerat fokus på egenvård orsakas av depression efter stroke.  

8.2.1 Inflytande på dagliga aktiviteter  

Depression har ett stort inflytande på aktivitet och socialt deltagande hos patienten 

efter stroke, exempelvis egenvård, rörlighet och umgänge (Zhang et al., 2017). När 

patienten drabbas av depression efter stroke reduceras deltagandet i fysisk aktivitet 

på fritiden betydligt (Ellis et al., 2012). Det beskrivs att patienterna med depressiva 

symtom efter stroke känner sig trötta, utmattade och orkeslösa, vilket gör uppgifter 

som tidigare varit enkla ses numer som en stor utmaning för patienten 

(Kouwenhoven et al., 2012; Robinson-Smith, 2004). Att promenera, äta ute och 

shoppa, samt andra sysselsättningar som varit som intressanta och en del av 

vardagen, upplevs svåra att utföra för patienterna med depression efter stroke 

(Pappadis et al., 2019; Townend et al., 2010). Känslan av att vara utmattad och 

orkeslös har en negativ påverkan på tålamodet och förmågan att ta initiativ i det 

dagliga livet hos patienten med depressiva symtom efter stroke. Det skapas ett 

hinder till att leva det aktiva liv som patienten haft tidigare, vilket ökar känslan av 

maktlöshet (Kouwenhoven et al., 2012).  

Poststroke depression är starkt förknippat med ett lägre engagemang i sociala 

aktiviteter och sysselsättningar där patienter som drabbas rapporteras vara mindre 

troliga att köra ett fordon, ha relationer och delta i sporter och aktiviteter, än de 
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patienter utan depressiva symtom (Rozon & Rochette, 2015; De Ryck et al., 2014). 

På samma sätt anses patienterna som drabbats av depression efter stroke vara 

mindre benägna att engagera sig i sin egen förebyggande vård som att ta 

influensasprutan och närvara vid mammografi- och prostataundersökningar (Ellis et 

al., 2012). 

  

8.2.2 Påverkan på funktionsförmåga  

Patienter med depression efter stroke är mer funktionshindrade och i större behov av 

hjälp från andra, i jämförelse med patienter som inte drabbats av poststroke 

depression (De Ryck et al., 2014). Att lägga fokus på rehabilitering för att få tillbaka 

kroppsliga förmågor känns meningslöst för patienterna med poststroke depression 

och ökar frustrationen då det är tidskrävande (Kouwenhoven et al., 2012). Ett sämre 

funktionellt resultat bland patienterna som drabbats av stroke är förknippat med 

depressionen efter stroken, då patienten har svårt att visa förbättringar i vardagen, 

både i sociala och fysiska sammanhang (Wulsin et al., 2012). 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Med metoddiskussion ska styrkor och svagheter lyftas fram för att värdera om valet 

av metod var lämpligt och kunde besvara syftet. I litteraturstudien ska författarnas 

sökstrategi, granskningsprocess och artiklarnas relevans och kvalité diskuteras 

(Kristensson, 2014). Kristensson (2014) menar att en litteraturstudie är en lämplig 

metod då det är ett bra sätt att sammanställa andras forskningsresultat. Det bidrar till 

att behov identifieras och skapar en fördjupad kunskap inom ett visst område eller 

kliniskt problem.  

Till en början utformades ett syfte utifrån det problemområde vi valt att fördjupa oss 

i. Först valdes syftet “erfarenheter av att leva med stroke”, men det ansågs vara för 

brett eftersom det inkluderar både fysiska och psykiska komplikationer. Därför fick 

syftet specificeras och vi valde att lägga fokus på det psykiska måendet med 

inriktning på depression efter stroke. 
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9.1.1 Sökstrategi 

För att hitta relevanta sökord utgick vi från syftet och problemformuleringen, men 

eftersom att sökord som “stroke” och “depression” är omfattande så fick vi många 

träffar på artiklar som inte var väsentliga för vår studie. Kristensson (2014) skriver 

att det inte alltid är tillräckligt att utgå från syftet när sökord ska tas fram, utan även 

närliggande begrepp och synonymer behöver identifieras. Därför letade vi efter fler 

sökord genom att inspireras av de ämnesord som tidigare artiklar har använt sig av. 

Några av dessa sökord lades till i sökningen för att utveckla och specificera den. Det 

gjorde att resultatet i sökningen visade en mycket större mängd på relevanta artiklar 

än vid första sökningen, vilket kan ses som en styrka i sökstrategin. Nackdelen var 

dock att antalet träffar blev alldeles för stort och vi blev då tvungna att sålla bort 

några av sökorden. Vi valde att ta bort orden “depressive disorder” och 

“psychological distress”. Detta kan ses som en svaghet då många artiklar gick 

förlorade, även artiklar som kanske hade varit relevanta för studien.  

En annan svaghet är att artiklar som kostade pengar exkluderades, dels för att det 

ibland tar tid att få tillgång till artikeln, men också för att det inte alltid gick att läsa 

artikelns abstrakt. Det bestämdes också en begränsning på artiklar som var 

publicerade inom de senaste 10 åren för att få så ny forskning som möjligt. Dessa 

två faktorer kan ha lett till ett bortfall av flera relevanta artiklar.  

Vi upptäckte att vårt valda ämne är ett begränsat forskningsområde, framförallt 

utifrån patientens perspektiv. När vi läste artiklar insåg vi att forskarna oftast har 

använt sig av olika skattningsskalor för att bedöma patientens depression och 

depressiva symtom. Det gör att fler kvantitativa studier görs inom detta ämne, vilket 

gjorde att sökningen gav ett litet antal av kvalitativa artiklar. Det upptäcktes även 

under sökningens gång att det inte fanns tillräckligt med material om poststroke 

depression, utan fler studier har studerat patientens depressiva symtom efter stroke. 

Därför korrigerade vi vårt syfte till att belysa patientens erfarenhet av depressiva 

symtom/depression efter stroke. Vi ser det som en styrka i studien då det gav oss en 

större inblick av psykiska komplikationer hos patienter efter stroke och vi kunde 

hitta tillräckligt med fynd kring vårt valda ämne. 
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I litteraturstudien användes två databaser, men för att utveckla sökningen ytterligare 

och möjligtvis hitta fler artiklar hade vi kunnat inkludera en databas till. Efter att 

sökningarna i databaserna gjorts, hittade vi 10 artiklar som var relevant för vårt syfte 

med litteraturstudien. Av dessa var en kvalitativ, sju kvantitativa och två mixed 

method. För att minimera risken att få ett för litet antal artiklar efter 

kvalitetsgranskningen på grund av eventuella bortfall så valde vi att göra en manuell 

sökning i artiklarnas referenslistor. Kristensson (2014) skriver att denna typ av 

sökning kan användas när det inte går att få fram all relevant litteratur som behövs. 

Den manuella sökningen resulterade i ytterligare en kvalitativ artikel. Den artikeln 

var dock publicerad år 2004, vilket frångick våra inklusionskriterier, men vi valde 

ändå att inkludera den artikeln i vår granskning då vi ansåg att den var innehållsrik 

och gav en ökad syn på patientens upplevelser. Att inte förlänga tidsramen i 

sökningen till 2004 kan vara en svaghet då vi kan ha missat artiklar som kunnat ge 

oss ett bredare resultat.  

 

9.1.2 Granskningsprocess 

För att bedöma kvalitén på artiklarna ska författarna komma överens om hur 

granskningen ska ske och vilka gränser som ska sättas för att en artikel ska få 

inkulderas i studien. Det är också viktigt att båda författarna deltar i 

granskningsprocessen (Kristensson, 2014).  

När artiklarna skulle kvalitetsgranskas bestämde vi att dela upp artiklarna mellan 

oss och granska var för sig, men vi båda var närvarande och vi hade en aktiv 

diskussion kring oklarheter. Vi tyckte att det var en bra metod, dels för att processen 

skulle gå något snabbare, men också för att vi innan granskningen diskuterade om 

vad vi hade för krav på artiklarna. För att styrka granskningen hade vi kunnat 

granska alla artiklar enskilt för att sedan diskutera gemensamt. På så sätt hade vi 

kunnat få två perspektiv och minskat risken att granskningen präglats av våra egna 

tolkningar.  

Alla artiklar som ingick i kvalitetsgranskningen inkluderades i studien då de 

bedömdes vara av kvalitén medel eller hög. För att försäkra oss om artikelns 
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vetenskapliga kvalité inkluderades endast artiklar som var strukturerade utifrån 

IMRAD och som var peer reviewed. Enligt Kristensson (2014) innebär det att 

artikeln har genomgått en vetenskaplig granskning innan den publicerats.  

I vår granskning av artiklarnas forskningsetik har vi kontrollerat att forskarna har 

beaktat de fyra centrala principerna. Kristensson (2014) beskriver dessa principer 

som att individens självbestämmande ska respekteras, medverkan är frivillig, risken 

för skada ska övervägas och minimeras, deltagarnas integritet och anonymitet 

skyddas, sekretess ska följas och deltagarnas medverkan ska ske på lika villkor. I de 

artiklar som inte tydliggjort sin forskningsetik har vi undersökt om forskarna har 

tagit hänsyn till principerna som beskrivs ovan. Detta genom att exempelvis 

kontrollera hur de hanterat deltagarnas anonymitet och om det framgår att 

deltagandet har varit frivilligt, samt att deltagarna kunnat avsluta sin medverkan när 

de vill.  

9.1.3 Analys  

Kristensson (2014) menar att författarnas resultat stärks genom att de analyserar och 

tolkar materialet tillsammans. Därigenom minimeras risken att resultatet påverkas 

av den enskilde författarens förförståelse. Eftersom att vi båda har erfarenheter inom 

ämnet var vi noga med att sätta vår förförståelse inom parentes, lämna 

erfarenheterna bakom oss och på så sätt analysera artiklarnas resultat på ett så 

neutralt sätt som möjligt. I analysprocessen lästes artiklarnas resultat noga av oss 

båda och en sammanfattning gjordes med det material som var relevant. Denna 

process gjordes flera gånger för att undvika risken att missa något viktigt. Vi anser 

att det är en styrka i studiens analysprocess för att vi båda kunde identifiera det vi 

tyckte var betydelsefullt i artiklarna och sedan diskutera deras likheter och 

skillnader gemensamt.  

Överförbarhet innebär att resultatet som framkommer kan vara giltigt i andra 

sammanhang (Kristensson, 2014). Genom att artiklar från olika länder inkluderats i 

litteraturstudien anser vi att resultatet är överförbart då patienterna som drabbats av 

stroke med efterföljande depression har beskrivit liknande erfarenheter. Samtidigt 

har vi reflekterat kring att patienterna i de olika länderna som studierna utförts i kan 
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ha olika förutsättningar gällande vård och rehabilitering. Ändå har vi kunnat 

identifiera likheter i resultaten, vilket vi anser bidrar till ett tillförlitligt resultat.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens erfarenheter av att leva med 

depressiva symtom/depression efter stroke. Resultatet av litteraturstudien visar att 

patienterna som drabbats av stroke med efterföljande depression påverkas både 

psykiskt och fysiskt. I resultatdiskussionen har vi valt att lyfta huvudfynden som är 

att patienterna med depression efter stroke känner sig fångade, isolerar sig från 

omgivningen och upplever en känsla av värdelöshet och otillräcklighet, samt att den 

dagliga aktiviteten blir negativt påverkad. 

 

9.2.1 Isolerad och fångad  

I resultatet framkom det att de patienter som drabbas av depression efter stroke 

upplever en stark känsla av fångenskap och isolation. Dessa känslor beror till största 

del på att patienterna kroppsligt känner sig fångade, men också ett upplevt behov av 

att isolera sig från sin omgivning. Enligt Skärsäter och Wiklund-Gustin (2019) är 

det vanligt förekommande att det, vid depression, uppstår svårigheter gällande 

deltagande i samhällslivet och i social gemenskap.  

Crowe et al. (2016) lyfter att patienter som har depressiva symtom efter stroke 

upplever att isolation är förknippat med avskildhet och ett tillbakadragande från 

andra människor och aktiviteter. Patienterna med depression efter stroke beskriver 

en inre isolering som innebär att de känner sig ensamma i erfarenheten av stroke och 

upplever att omgivningen inte kan relatera. En känsla av att behöva skydda jaget 

och andra från depressiva tankar och känslor är också något som är förknippat med 

att dra sig undan och isolera sig.  

Resultatet visar att när patienterna med depression efter stroke inte längre kan utföra 

de aktiviteter som tidigare betraktas som meningsfulla, känner de sig fångade i sin 

egen kropp. Detta påpekar även Gottsäter et al. (2014) som menar att ett minskat 
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deltagande i tidigare fritidsintressen leder till en nedsatt livskvalité, social isolering 

och en sänkt känsla av meningsfullhet. Langius-Eklöf och Sundberg (2019) ser 

meningsfullhet som det mest centrala begreppet i KASAM. Det är när en individ 

inte längre ser sina handlingar som meningsfulla, eller kan se sig själv i ett 

sammanhang, en sänkt förmåga av KASAM uppstår. Det leder i sin tur till 

svårigheter i att hantera påfrestande situationer och större chans att drabbas av 

ohälsa, såsom ångest och nedstämdhet.  

För att minska känslan av att vara fångad och isolerad tror vi att det skulle 

underlättas, för patienterna med depression/depressiva symtom, om de fick chansen 

att samtala om sitt mående tillsammans med andra. Pappadis et al. (2019) belyser att 

patienter som drabbats av stroke upplever stödgrupper som givande och har en 

gynnande effekt gällande isolationen. Det är ett tillfälle där patienterna kan lära sig 

hantera de förändringar som uppkommer i samband med sjukdomen. Grupperna 

skapar en möjlighet för patienterna att dela med sig av sina erfarenheter, knyta nya 

kontakter och öka känslan av känna sig förstådd och mindre ensam i sin situation. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) bör sjukvården erbjuda samtalsstöd till patienter som 

drabbas av emotionella reaktioner, såsom depression, efter stroke. Dessa samtal kan 

ges av olika professioner med kunskap om stroke och kan ske i både samtalsgrupper 

eller enskilt med individen. I nuläget erbjuds samtalsstöd i en liten utsträckning, 

men de bör vara tillgängligt genom hela vårdkedjan.  

 

9.2.2 Känslan av otillräcklighet och värdelöshet  

Det framkom i vårt resultat att patienterna som drabbats av stroke upplever 

depressiva symtom som värdelöshet, otillräcklighet och frustration. Detta på grund 

av att de hamnat i en situation där de är beroende av andra. Skärsäter och Wiklund-

Gustin (2019) beskriver att känslor som värdelöshet är en typisk upplevelse vid 

depression. Vi tror att dessa känslor uppstår hos patienterna som drabbats av stroke 

för att de plötsligt inte längre klarar sig själva. Med det menar vi, att bli beroende av 

andra och inte kunna leva ett självständigt liv, kan skapa uppfattningen av att 

patienten inte tillför något i vardagen, utan att de känner sig som en börda för 

omgivningen.  
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De patienter som drabbas av depression har en ökad benägenhet att uppmärksamma 

sina negativa egenskaper hos sig själva, där irritabilitet och skuldkänslor är vanligt 

förekommande (Skärsäter & Wiklund-Gustin, 2019). Detta visar resultatet då 

patienterna som drabbats av depression efter stroke upplever en besvikelse och 

skuldkänslor, framförallt för att de inte längre lever upp till de roller som de haft 

tidigare. Många patienter som drabbats av stroke upplever att sjukdomen har stulit 

deras identitet på grund av förlorad livsstil och samhällsroll. Det har gjort att 

patienterna känner att de är en ny person efter stroken och kämpar med att skapa en 

ny identitet (Crowe et al., 2016). Enligt Gottsäter et al. (2014) leder förlorandet av 

roller i familj och samhälle till en ökad risk att gå miste om sin självtillit och 

känslan av meningsfullhet i varandet. 

I vårt resultat framkom det att vissa patienter med depression efter stroke har 

svårigheter att acceptera och hantera den nya situationen och patienterna ifrågasätter 

varför stroken drabbade just dem. Dock framkom det också att en del patienter med 

depression efter stroke har lyckats acceptera det nya tillståndet. Jönsson (2012) 

skriver att något som kan påverka varför vissa patienter som drabbats av stroke 

lättare kan hantera situationen och andra inte, är graden av KASAM. Antonovsky 

(2005) menar att patienterna med en låg grad av KASAM har svårare att möta 

problem och svårigheter i livet, exempelvis sjukdom. Patienterna med låg KASAM 

upplever livet som mindre hanterbart och meningsfullt och behöver därför en vård 

som ger verktyg till att hantera situationen och ökar förståelsen för tillståndet 

(Langius-Eklöf & Sundberg, 2019).  

För att så fort som möjligt kunna avgöra om patienter som drabbats av stroke är 

påväg att utveckla depression och i så fall behandla den, bör vårdpersonal använda 

sig av skattningsinstrument som bedömer detta, exempelvis MADRS-S. Genom att 

undersöka patientens livskvalité med instrumentet QoL, kan vårdpersonal få en 

ökad uppfattning om hur patientens livskvalité har förändrats efter att hen drabbats 

av stroke och då tidigt upptäcka depressiva symtom (Gottsäter et al., 2014). En 

sjuksköterska förväntas att ta hänsyn till kärnkompetenser som personcentrerad 

vård, säker och evidensbaserad vård, information samt vårdkunskap (Skärsäter & 

Wiklund-Gustin, 2019). Genom att vårdpersonal informerar patienten om stroken 
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och efterföljande komplikationer kan det lättare skapas en ökad känsla av 

sammanhang i den situation patienten befinner sig i. Detta leder i sin tur till ökad 

begriplighet och en bättre förutsättning att kunna gå vidare då sjukdomen blir 

hanterbar (Jönsson, 2012). 

 

9.2.3 Inflytande på dagliga aktiviteter 

Vårt resultat visar att depression efter stroke är en stor orsak till patientens minskade 

deltagande i dagliga aktiviteter och ökade trötthet. Denna trötthet och utmattning 

leder till en lägre initiativförmåga och enkla uppgifter ses istället som utmaningar. 

Skärsäter och Wiklund-Gustin (2019) beskriver att deprimerade patienter ofta 

upplever en trötthet som inte går att vila bort och brist på energi som gör att 

patientens förmåga till aktivitet är kraftigt nedsatt. Vi tror att när patienterna med 

stroke saknar ork, når inte deras förmåga upp till de förväntningar de har på att 

utföra dagliga aktiviteter. Vi anser att det kan bidra till att vardagen känns 

meningslös och skapar en negativ självbild hos patienten. Som Antonovsky (2005) 

beskrivit så har en sänkt känsla av meningsfullhet en negativ påverkan på patientens 

känsla av sammanhang.  

Vårt resultat visar att patienterna med depression efter stroke har en lägre förmåga 

att engagera sig i förebyggande vård, såsom att ta influensasprutan. Enligt Gottsäter 

et al. (2014) har patienter som drabbats av stroke en ökad risk att drabbas av andra 

komplikationer, som exempelvis infektioner och trycksår. Därför anser vi att det är 

viktigt att vårdpersonal särskilt motiverar patienterna med depression efter stroke att 

delta i de undersökningar och vård som erbjuds. Vi tror att en lägre motivation kan 

bero på att patienterna med depression ofta upplever mindre glädje och ett sämre 

tålamod angående dagliga aktiviteter. Detta visar också vårt resultat då patienternas 

tålamod och initiativförmåga påverkas negativt av orkeslösheten.  

Det framkom också i vårt resultat att relationsproblem var förekommande bland 

patienterna med depression efter stroke. Vi tror att relationsproblemen kan bero på 

att patienten som drabbas av depression efter stroke befinner sig helt plötsligt i en 

annan fas i livet än deras partner. Det skapas ett glapp i förhållandet där vi tror att 

många patienter upplever att de kanske inte uppfyller partnerns förväntningar, 
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exempelvis ett minskat sexuellt behov. Dessa upplevelser tror vi kan ha en störande 

effekt i nära relationer vilket gör att relationsproblem uppstår. Detta kan i sin tur 

leda till att en resurskälla patienten hade behövt för att hantera situationen 

försvinner och KASAM-nivån blir då negativt påverkad (Antonovsky, 2005). 

Gottsäter et al. (2014) menar att närstående också påverkas av stroken och har en 

viktig roll gällande patientens rehabilitering. Därför är det viktigt att både patienten 

och närstående får stöd i att hantera den förändrade livssituationen. 

10 Kliniska implikationer  

Det är vanligt förekommande att personer som drabbats av stroke, även drabbas av 

efterföljande depression. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam och 

kan identifiera depressiva symtom så fort som möjligt hos dessa patienter.  

Vi har observerat att forskningen kring patientens erfarenhet av att leva med 

depression efter stroke är begränsad, då fokus oftare har lagts på sjuksköterskans 

eller de anhörigas synvinkel och inte på patientens egna perspektiv. Vi anser att en 

ökad kunskapsutveckling i området kan hjälpa sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal att lättare identifiera symtom på depression och på så sätt bidra till 

kortare vårdtid, minskat lidande och främja hälsa för patienten. Vi anser även att, 

genom en utvecklad kännedom av depressiva symtom hos patienter som insjuknar i 

stroke, kan sjuksköterskan få en större helhetssyn på patienten. En helhetssyn där 

det psykiska måendet inte ignoreras och fokus inte bara läggs på rehabilitering av 

fysiska symtom. På detta sätt kan sjuksköterskan även upptäcka om behov av andra 

professioner finns, exempelvis kuratorer eller psykologer. 

 

11 Slutsatser  

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att leva med depression 

efter en stroke ur ett patientperspektiv. Resultatet visar att flertalet patienter som 

drabbats av stroke får fysiska hinder, begränsad rörelse och därmed en minskad 

självständighet. Som en konsekvens av detta medföljer därför ofta depression eller 
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depressiva symtom. De återkommande depressiva symtomen och erfarenheter av 

depression, som resultatet visar, var att patienterna känner sig fångade, isolerade, 

värdelösa, besvikna, samt skuld. Resultatet belyser även att depressionen påverkar 

patientens deltagande i vardagslivet. Det visas i resultatet att tröttheten och 

orkeslösheten som patienten upplever till följd av depression, påverkar patientens 

initiativförmåga och bidrar till ett minskat intresse, vilket i sin tur medför att 

patienten inte orkar utföra dagliga aktiviteter. 

Tillgängliga resurser från omgivningen och patientens egna resurser ger en ökad 

möjlighet att hantera sjukdomen och bidrar till en bättre hälsa. För att undvika att 

patienter drabbas av depression efter stroke är det viktigt att vårdpersonal snabbt 

lyckas fånga upp och uppmärksamma de symtom som tyder på depression. 

Sjuksköterskan bör även hjälpa patienten att få en förståelse kring hur livet 

förändras vid stroke genom att informera patienten. På så sätt skapas det lättare en 

begriplighet som kan hjälpa patienten att hantera den nya livssituationen.  

Litteraturstudien har bidragit till att författarna har fått en ökad kunskap och 

förståelse för patientens erfarenheter. Men för att ytterligare utveckla denna kunskap 

behövs mer kvalitativ forskning där patienterna kan uttrycka sina upplevelser. 
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investigation 

into personal 

acceptance of 

disability and 

its association 

with depression 

following 

stroke  

Syftet med 

studien var att 

studera 

sambandet mellan 

depression och 

strokepatienters 

acceptans 

gällande deras 

funktionshinder. 

Mixad design. 89 

deltagare. Först 

strukturerad intervju 

med kvantitativ data 

på alla deltagare. 

Sedan semi-

strukturerad intervju 

med kvalitativ data 

på 60 deltagare.  

Follow-up intervju 

efter 9 månader med 

81 deltagare.  

Olika variabler 

mättes med olika 

skattningsskalor.  

Intervjuerna spelades 

in, transkriberades 

och metoden 

innehållsanalys 

användes. 

Svaren grupperades i 

olika teman/koder.  

Deprimerade rapporterade 

högre icke-acceptans, svårt att 

justeras till det nya livet, 

saknar göra saker de gjorde 

förr, känner sig värdelös och 

otillräcklig.  
Oro över 

funktionsnedsättning och “att 

vara såhär”.  

Deprimerade deltagare 

beskrev starkare, mörkare 

känslor.  

De med depression kände sig 

mer beroende av andra.  

Deltagare utan depression 

hade accepterat 

förändringarna.  
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Hög  

5 De Ryck, A., 

Fransen, E., 

Bronus, R., 

Geurden, M., 

Peij, D., 

Mariën, P., De 

Deyn, P.P., & 

Engelborghs, 

S.  
 
Belgien, 2014 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry  
 
Psychosocial 

problems 

associated with 

depression at 18 

months 

poststroke 

Syftet var att 

bedöma möjliga 

variabla 

riskfaktorer 

gällande 

psykosociala 

aspekter för post-

stroke depression 

18 månader efter 

stroke. 

Kvantitativ studie. 

125 deltagare. 

Depression, 

funktionsnedsättning, 

ADL, stroke-graden, 

strokens påverkan, 

livskvaliten innan 

stroken och kognitiv 

funktion 

utvärderades med 

olika verktyg. 

Patienter med depression efter 

stroke var mer 

funktionshindrade, sämre 

livskvalité och beroende av 

andra i ADL.  

Dagliga sociala aktiviteter 

och sysselsättningar var 

associerade med post-stroke 

depression.  
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Ett frågeformulär om 

relationsproblem 

efter stroken 

användes.  

6 Pappadis, M R., 

Krishnan ,S., 

Hay, CC., 

Jones, B., 

Sander, AM., 

Weller, SC., & 

Reistetter, TA.  
 
USA, 2019. 

Aging & 

Mental Health. 
 
Lived 

experiences of 

chronic 

cognitive and 

mood 

symptoms 

among 

community-

dwelling adults 

following 

stroke: a mixed 

method 

analysis. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

erfarenheter av 

post-stroke 

kognitiv och 

humör- symtom 

bland urvalet 

ras/etniskt 

mångfald. 

Kvalitativ blandad 

metod. Intervjuer 

med 40 patienter som 

fått stroke för minst 

1 år sedan. 

Intervjufrågor 

anpassades efter 

patientens ålder, kön 

ras/etnicitet och post 

stroke rehabilitation. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Data analyserades i 

SPSS. 

Patienterna med stroke känner 

sig deppiga, vill ligga i 

sängen, undviker andra och 

isolerar sig. Upplever 

otillräcklighet, oro och ångest 

i samband med depression. 

Förlorat tålamod, vill vara 

själv och irriterad på andra. 
Patienterna har accepterat 

situationen, men uppskattar 

det inte.  
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7 Ellis, C., 

Grubaugh, A 

L., & Egede, L 

E. 

 
USA, 2012 

International 

Journal of 

Stroke  
 
The association 

between major 

depression, 

health 

behaviors, and 

quality of life 

on the adults 

with stroke  

Syftet med 

studien var att 

bedöma 

sambandet mellan 

stroke, 

depression, 

generellt 

hälsobeteende 

och livskvalité 

bland 

strokepatienter.  

Kvantitativ metod. 

Data samlades in via 

ett frågeformulär 

med frågor kring 

demografiska och 

socioekonomiska 

egenskaper, 

strokediagnos, 

depressionsstatus, 

egenvård, allmän 

förebyggande vård 

och livskvalité.  

Materialet 

analyserades i 

separata logistiska 

modeller.  

De med depression var 

mindre benägna att engagera 

sig i förebyggande vård, ex 

mammografi & 

prostataundersökning. De var 

mindre benägna att uppfatta 

sin hälsa som utmärkt/bra, 

och uppfattades inte nöjda 

med livet.  

Deprimerade var mindre 

benägna att delta i fysisk 

aktivitet på fritiden.  
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8 Santos, C O., 

Caeiro, L., 

Ferro, J M., & 

Figueira, M L. 

 
Portugal, 2012 

Journal of 

Stroke and 

Cerebrovascular 

Diseases.  

 
A Study of 

Suicidal 

Thoughts in 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

självmordstankar 

hos 

strokepatienter. 

Kvantitativ metod. 

177 strokepatienter 

deltog.  
Bedömning av 

självmordstankar och 

depression gjordes 

med MADRS. 

Kognitiv svikt 

bedömdes med 

Strokepatienter visar ett 

samband mellan suicidtankar 

och depression.  

Patienter som har suicidala 

planer uttrycker att de är 

trötta på att leva och döden är 

den bästa lösningen.  
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Acute Stroke 

Patients. 
MMSE.  

Chi-square användes 

för att se samband 

mellan suicidtankar, 

ålder, kön, 

utbildning, symtom, 

typ av stroke, 

kognitiv svikt och 

depression.  

9 Park, EY., & 

Kim,  JH.  
 
Korea, 2014 

Journal of 

Mental Health. 
 
Factors related 

to suicidal 

ideation in 

stroke patients 

in south Korea. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

faktorer 

relaterade med 

suicidtankar hos 

patienter som 

drabbades av 

stroke. 

Kvantitativ metod. 

225 strokepatienter 

deltog.  
KWPS användes att 

undersöka relationen 

mellan demografi, 

psykologiska 

variabler och 

suicidala tankar hos 

strokepatienter. CES-

D-11 användes för 

bedöma depression. 

Rosenbergs self 

esteem scale 

användes att bedöma 

självkänslan.  

13.99 % av strokepatienterna 

hade suicidtankar. Depression 

och ålder är viktiga variabler 

som påverkar 

självmordstankar, och 

depression påverkar mest. Ju 

större depressionsintensitet 

och hög ålder ger ökad risk 

för självmordstankar.  
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10 Wulsin, L., 

Alwell, K., 

Moomaw, C J., 

Lindsell, CJ., 

Kleindorfer, 

DO., Woo, D., 

Flaherty, ML., 

Khatri, P., 

Adeoye, O., 

Ferioli, S., 

Broderick, JP., 

& Kissela, BM. 

 

USA, 

2012. 

Journal of 

Psychosomatic 

Research. 

Comparison of 

two depression 

measures for 

predicting 

stroke 

outcomes. 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

depression innan 

och efter stroke 

och depressions 

påverkan på 

livskvalitet och 

funktion förmåga 

hos stroke 

patienter.  

Kvantitativ metod. 

322 strokepatienter 

deltog.  
Patienterna 

bedömdes inom två 

veckor efter stroke. 

En uppföljning av 

resultat gjordes efter 

3 och 12 månader. 

Olika skalor 

användes för att 

bedöma depression, 

livskvalitet, fysisk 

aktivitetsförmåga 

och  

depressionshistorik 

hos 

strokepatienterna. 

Strokepatienter som haft 

depression innan stroke och 

de med depressiva symtom 

efter stroke visar en sämre 

livskvalitet och sämre 

funktionellt resultat.  
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11 Robinson-

Smith, G.  

 
USA, 2004 

Perspectives in 

Psychiatric 

Care. 
Verbal 

indicators of 

Depression in 

Conversations 

with Stroke 

Survivors. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

kommenterar av 

strokeöverlevande 

för att identifiera 

indikatorer på 

depression.  

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 7 

strokepatienter. 

Depression mättes 

med CES-D Scale. 

Kommentarer från 

deltagarna spelades 

in. Sedan gjordes en 

innehållsanalys och 

kommentarerna 

kodades i olika 

teman.   

Negativa känslor exempelvis 

pessimism, irritation, 

frustration, ilska, instabil, 

orkeslöshet och självkritik 

framträdde i studien.  

Deltagarna var bekymrade på 

natten. Enkla uppgifter var nu 

en utmaning som de gav upp 

snabbt.  
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Bilaga 4  

Exempel ur analysprocessen 

 

Utdrag ur artiklar Underkategorier Kategorier 

Patienter med depressiva symtom efter stroke känner sig 

fångade och isolerade i sin kropp. Minnessvikt, 

kommunikationssvårigheter och rörelsebegränsningar 

bidrar till elände och tvivlan som in sin tur gör att 

patienterna upplever sig fängslade (Nr 2).  
 
Depressiva patienter uttrycker mörka och starka känslor 

som att vara fångad (Nr 4).  
 
Patienter som drabbats av stroke uppger att de vill ligga 

i sängen, vara för sig själva och inte kring andra 

människor. Isolerar sig (Nr 6).  

Isolerad och fångad  Psykisk 

påverkan  

Känslor som frustration, trötthet, orkeslöshet, minskat 

intresse, koncentrationssvårighet, obeslutsamhet, 

ledsamhet, värdelöshet och ensamhet är depressiva 

symtom som framkommer hos patienterna som drabbats 

av stroke (Nr 2).  

 

Patienterna med post-stroke depression är beroende av 

andra och har inte accepterat förändringarna. Känner sig 

otillräckliga, värdelösa, ledsna och frustrerade över att 

inte kunna utföra tidigare uppgifter. Oroliga över 

funktionsnedsättning (Nr 4). 

 

Strokepatienterna med depressiva symtom ifrågasatte 

varför stroken drabbade just dem. De hade accepterat 

förändringarna, men förändringarna uppskattades inte. 

Frustration, otillräcklighet, ångest och oro uttrycktes i 

samband med depression (Nr 6).   

 
Patienterna uttryckte irritation, instabilitet, bekymmer, 

sorg, nedstämdhet och orkeslöshet (Nr 11).  

Känsla av 

otillräcklighet och 

värdelöshet 

Psykisk 

påverkan  

Det visas ett samband mellan post-stroke depression och 

suicidtankar. Patienterna uttrycker att de är trötta på att 

leva och självmord uppfattas som den bästa lösningen 

(Nr 8).  
 

Minskad livskvalité 

och suicidtankar  
Psykisk 

påverkan  
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Högre depressionsgrad och ålder gav en större risk att få 

självmordstankar bland patienter med depression efter 

stroke (Nr 9).  
 
Patienterna som haft depression innan stroke och de 

med depressiva symtom efter stroke visar sämre 

livskvalité (Nr 10).  

Depression är den tredje största faktorn som påverkar 

strokepatientens dagliga aktiviteter, ex egenvård, 

rörlighet och att umgås med andra (Nr 1).  

 

Deprimerade patienter som drabbats av stroke gör inte 

de aktiviteter de tidigare gjort. Brist på att ta initiativ 

(Nr 2). 

 

Deprimerade var mindre troliga att köra fordon, ha 

relationer, delta i sporter och aktiviteter (Nr 3).  

 

 
Patienterna med post-stroke depression saknar att göra 

saker de gjort förut (Nr 4).  

 

Deprimerade patienter var mindre benägna att delta i 

fysiska aktiviteter på fritiden och engagera sig i 

förebyggande vård (Nr 7). 
 
Minskad social aktivitet och sysselsättning är förknippat 

med post-stroke depression (Nr 5).  

Inflytande på 

dagliga aktiviteter 
Fysisk 

påverkan  

Patienter med depression var mer funktionshindrade och 

beroende av andra än de utan (Nr 5).  
 
Patienter med depression rapporterade en eller flera 

fysiska/psykiska hälsoproblem de senaste 30 dagarna 

(Nr 7).  

 
Funktionella resultat var sämre hos strokepatienterna 

med depression (Nr 10).  

Påverkan på 

funktionsförmågan 
Fysisk 

påverkan  

 


