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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Stroke definieras som en akut neurologisk dysfunktion av vaskulärt ursprung, och är en av 

de vanligaste orsakerna till död och neurologiska handikapp i världen. Den drabbade lider 

ofta av kvarstående funktionshinder som kan påverka hälsostatus, och dessa bör behandlas 

med rehabilitering. Hälsa bör därför mätas post-stroke för att utvärdera rehabiliteringen. I 

denna fas spelar sjukvårdspersonalen en viktig roll.         

 

Syfte 

Att beskriva hur patienter upplever och skattar sin hälsa efter genomgången stroke.  

 

Metod 

Litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Sökningar utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Undersökningsgruppen var vuxna patienter som har genomgått en stroke inom de två 

föregående åren. De inkluderade artiklarna analyserades och kategoriserades utifrån 

WHO:s definition av hälsa, samt instrument för bedömning av generell hälsa utvecklat av 

WHOQOL-group.   

 

Resultat 

Hälsostatus post-stroke skilde sig mycket åt mellan olika patienter. Detta kunde bero på 

utförande av fysisk aktivitet, sätt att se på hälsa, grad av kommunikation med andra och i 

vilken utsträckningen patienten förändrade sitt beteende. Smärta, trötthet, beroende av 

aktiviteter i dagligt liv och minskad arbetsförmåga medförde sämre hälsa. Även försämrad 

mobilitet verkade medföra försämrad hälsa i de flesta fall, medan fysisk träning i de flesta 

fall medförde förbättrad hälsa. Försämrad kognitiv förmåga, emotionella reaktioner och 

depression var förknippade med sämre hälsa. Förändringar i självbild och 

kroppsuppfattning var relaterade till hälsa och de kunde hanteras med hjälp av exempelvis 

spiritualitet. Minskad kontakt med familj och vänner, otillräckligt socialt stöd samt social 

isolering bidrog till försämrad hälsa. Dålig hälsa upplevdes också vara kopplat till sociala 

faktorer i samhället. Likaså var förmåga att delta i aktiviteter i omgivningen, förmåga att 

transportera sig samt sjukvårdspersonalens attityd faktorer som hade betydelse för 

patientens hälsa.  

 

Slutsatser 

Hälsa är ett komplext begrepp som påverkas av många olika faktorer. Domänen fysisk 

hälsa var viktig för patientens hälsoupplevelse, men försämring i fysisk status innebar inte 

automatiskt försämrad hälsa. Hälsa verkade även förämras med emotionella störningar, 

försämrad självkänsla och kognitiva problem. Inom domänen sociala relationer påverkades 

hälsa negativt av minskat eller litet socialt nätverk och social isolering. I patientens 

omgivning var det framför allt patientens förmåga att sätta sig i kontakt med samhället och 

patientens tillgång till samt kvalitet på rehabilitering som påverkade hälsan.  

 

 

Nyckelord: Stroke, hälsa, WHO, patienterfarenheter.   
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INLEDNING 

 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och är hos vuxna den vanligaste 

orsaken till neurologiska handikapp. I Sverige drabbas omkring 30 000 personer varje år av 

stroke, och därför kan stroke räknas som en folksjukdom (Riks-Stroke, 2009). Stroke är 

också en av de ledande orsakerna till död och sjuklighet i hela världen (European Stroke 

Initiative Executive Committee, 2003). En stroke inträffar ofta plötsligt, och för individen 

är det en livskatastrof till vilken det är viktigt att anpassa sig väl. Detta innebär dock att 

individen måste handskas med begränsningar i kroppsfunktionen och en ny livssituation, 

och även komma till insikt om att saker och ting kanske inte kommer att återgå till hur de 

tidigare var (Björkdahl, 2007).  

 

BAKGRUND 

 

Stroke 

 

Slaganfall eller stroke är ett samlingsnamn som omfattar både hjärninfarkt och 

hjärnblödning (Norrving, 2010b). Enligt World Health Organisation ([WHO], 1989) 

definieras stroke som en akut neurologisk dysfunktion av vaskulärt ursprung som inom 

sekunder eller timmar medför symptom som motsvarar fokala störningar av 

hjärnfunktionen. Dessa symptom ska vara i mer än 24 timmar eller leda till döden.  

 

Cellernas förmåga att överleva beror på i vilken utsträckning blodflödet till det drabbade 

området har minskat. Området kring skadan delas upp i två delar; ett kärnområde där 

cellerna kommer att dö, och ett område som går att rädda med behandling (den ischemiska 

penumbran). Blodflödet är i det sistnämnda området kraftigt minskat, och tidsfaktorn 

spelar stor roll för begränsning av hjärnskadan (Wester, 2007). Cellskador uppstår då 

cellerna inte tillförs glukos, och även på grund av att fria syreradikaler ansamlas i det 

skadade området (Ericson & Ericson, 2009).   

 

Under de senaste decennierna har dödligheten i stroke minskat. Detta verkar framför allt 

bero på att överlevnaden har ökat, snarare än att antalet som insjuknar har minskat 

(Norrving, 2010a). Nästan 30 procent av alla stroke är återinsjuknanden, och mer än 80 

procent av de drabbade är över 65 år. Medelåldern för att insjukna är ungefär 74 år för män 

och 78 år för kvinnor. I Sverige är stroke den somatiska sjukdom som är orsak till flest 

vårddagar på sjukhus, och det är även en av de mest resurskrävande sjukdomarna då 

strokedrabbade ofta kräver hemtjänst och särskilda boenden (Riks-Stroke, 2009). Den 

totala kostnaden i Sverige är minst 14 miljarder kronor per år (Ghatnekar, Persson, Glader 

& Terént, 2004).    

 

Orsaker 

 

Hjärninfarkter svarar för omkring 85 procent av alla stroke, och de orsakar ischemi i den 

drabbade delen av hjärnan. Detta är resultatet av en temporär eller permanent ocklusion av 

en artär, vilket innebär att orsaken kan vara både emboli och trombos. De vanligaste 

orsakerna till hjärninfarkt är dock emboli av olika ursprung; kardiell emboli (emboli från 

hjärtat), storkärlssjukdom (emboli från något av de stora kärlen som försörjer hjärnan) eller 

småkärlssjukdom (emboli som bildas lokalt i de små blodkärlen i hjärnan). Att utreda var 

embolin har sitt ursprung är viktigt, eftersom det har betydelse för vilken behandling som 

ges (Norrving, 2010b).   
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En emboli som snabbt löses upp och som är symptomgivande i mindre än 24 timmar kallas 

för transitorisk ischemisk attack (TIA), och räknas rent definitionsmässigt inte som en 

stroke (Norrving, 2010b).   

 

Hjärnblödningar beror på ett brustet blodkärl i hjärnan. Detta orsakar blodläckage till 

hjärnvävnaden, vilket kan förstöra nervceller samt medföra ett ökat intrakraniellt tryck. 

Den akuta dödligheten är ungefär fem gånger högre än vid en hjärninfarkt (Norrving, 

2010b). Hjärnblödningar svarar för ungefär tio procent av alla stroke. Blödningarna beror 

ofta på att en artär eller arteriol med försvagad kärlvägg brister vid högt blodtryck, men de 

kan också uppstå vid kärlmissbildningar som aneurysm eller arteriovenösa missbildningar 

(WHO, 1989). Subarknoidalblödning är en ovanlig typ av hjärnblödning som motsvarar 

fem procent av alla stroke (Norrving, 2010b). Den uppstår då ett aneurysm på en artär 

belägen under araknoidea ruptuerar (Ericson & Ericson, 2008).   

 

Riskfaktorer 

 

Till riskfaktorerna för att drabbas av stroke hör biologiska skillnader, ålder, fysiologiska 

faktorer, livsstilsfaktorer, sociala förhållanden, omgivningsfaktorer och tidigare stroke. Det 

finns dock fem riskfaktorer som är särskilt viktiga och till vilka två tredjedelar av alla 

stroke kan härledas; dessa är högt blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, rökning och låg 

fysisk aktivitet. Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn i ett befolkningsperspektiv för 

att drabbas av både hjärninfarkt och hjärnblödning, och risken att drabbas av stroke ökar 

med stigande blodtryck. Förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke minst fem 

gånger, och diabetes ökar risken två gånger för män och tre gånger för kvinnor. Rökning 

fördubblar risken att drabbas, och likaså gör låg fysisk aktivitet. Även herediteten spelar en 

viktig roll; risken att få en stroke fördubblas vid förekomst av stroke hos en 

förstagradssläkting. Förekomst av flera riskfaktorer samtidigt mångfaldigar risken att 

drabbas av stroke. Dessa riskfaktorer är viktiga att känna till för att kunna upptäcka, 

förebygga och påverka risken att insjukna (Norrving, 2010b). I Sverige har tillgången till 

medicinsk behandling i akutskedet samt sekundärpreventioner förbättrats (Riks-stroke, 

2009). Större fokus bör dock läggas på primärprevention om insjuknandet och dödligheten 

i stroke ska minska (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Symptom  

 

De typiska symptomen på stroke kommer plötsligt, ofta inom sekunder eller minuter. De 

neurologiska symptomen och hur de utvecklas är vanligtvis det viktigaste kriteriet för att 

kunna fastställa att det rör sig om en stroke. Dessa kan vara permanenta eller övergående, 

och karaktären på dem beror på vilken del av hjärnan som har drabbats. Exempel på 

symptom kan vara svaghet i ansikte och arm, hemipares, afasi och språkstörningar, 

synpåverkan, sensoriska störningar (som spontan smärta), svårigheter att känna igen 

tidigare kända föremål, nystagmus, kräkningar, huvudvärk, medvetandepåverkan, 

hypertoni, hypotoni, affektinkontinens, påverkade svalgreflexer och akinesi. Det är dock 

svårt att ställa en diagnos enbart på de kliniska fynden, och för att helt säkert kunna 

fastställa vilken typ av stroke det rör sig om bör en datortomografi av hjärnan utföras 

(WHO, 1989). Neurologisk funktion mäts akut med National Institute of Health Scale 

(NIHSS), som bland annat bedömer medvetandegrad, synfält, motorisk styrka, sensorisk 

funktion, förekomst av facialispares, språk och grad av uppmärksamhet. Resultatet ger 

värdefull information angående hur vården ska organiseras om patienten överlever 

(Schlegel et al., 2003). 
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Kvarstående funktionshinder 

 

Många drabbade reagerar i fasen post-stroke med en krisreaktion, och patienten bör få 

hjälp att bearbeta denna. Kognitiva störningar, psykisk uttröttbarhet samt psykisk och 

emotionell instabilitet är vanliga besvär efter en stroke. Den ökade psykiska känsligheten 

kan leda till affektinkontinens, vilket innebär svårigheter att kontrollera sinnesstämningen 

och snabba pendlingar mellan gråt och skratt. Andra reaktioner som kan uppkomma är 

förnekelse, förtvivlan, förvirring, misstänksamhet, irritabilitet, aggressivitet samt en känsla 

av olust; den drabbade genomgår därmed ofta en viss personlighetsförändring (Ericson & 

Ericson, 2009). 

 

Tre månader efter stroke uppgav mellan 13 och 20 procent av patienterna att de ofta eller 

ständigt var nedstämda. Sannolikheten för depression är stor vid nedstämdhet, men 

förekomsten av depression underskattas med begreppet nedstämdhet. Tre månader efter 

genomgången stroke skattade 18 procent av patienterna sitt allmänna hälsotillstånd som 

ganska dåligt och fyra procent skattade det som mycket dåligt (Riks-Stroke, 2009). 

Kognitiv försämring är vanligt förekommande efter stroke, och studier har visat på 

kvarstående kognitiva brister hos upp till 32 procent av patienterna tre år post-stroke (Patel, 

Coshall, Rudd & Wolfe, 2003).  Talsvårigheter kvarstår hos en femtedel av patienterna tre 

månader efter insjuknande. Strokens allvarlighetsgrad motsvaras av medvetandenivån efter 

insjuknande, och medvetandesänkning är en ogynnsam prognostisk faktor (Riks-Stroke, 

2009).  

 

Medicinsk behandling 

 

Hjärninfarkt behandlas i första hand med trombocythämmande läkemedel. Intravenös 

trombolys är en evidensbaserad behandling vid hjärninfarkt som löser upp embolin och 

förbättrar prognosen. Trombolys kan ges till patienter mellan 18 och 80 år, och ska utföras 

senast 4,5 timmar efter insjuknande. Kontraindikationer är genomgången stroke de senaste 

tre månaderna, diabetes och genomgången stroke i kombination samt hjärnblödning (Riks-

Stroke, 2009). Vid trombolysbehandling kan sänkning av blodtrycket bli aktuellt om det 

systoliska trycket är högre än 185 mmHg och det diastoliska trycket är högre än 110 

mmHg, då ett högt blodtryck ökar risken för hjärnsvullnad (Socialstyrelsen, 2009). En 

mindre blodtrycksstegring kan dock vara bra, då blodflödet i den ischemiska penumbran 

kan förbättras (Ericson & Ericson, 2009). Hjärnblödning åtgärdas ofta med olika typer av 

kirurgiska behandlingar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Efter insjuknande är det också av hög vikt att fortsätta behandling av riskfaktorer 

(Norrving, 2010b). Sekundärprevention innefattar rökstopp, trombocythämmande 

läkemedel eller antikoagulantia (till patienter med hjärninfarkt), blodtryckssänkande 

läkemedel och statiner (Riks-Stroke, 2009). 

 

Akut omvårdnad  

 

Patienter med akut stroke bör vårdas på strokeenhet, där både patient och anhöriga har 

tillgång till multidisciplinär kompetens, information och utbildning. Samordnad 

vårdplanering och akutvård i kombination med rehabilitering upprätthåller aktivitetsnivån, 

vilket minskar behovet av institutionalisering. Vanliga problem och medicinska 

komplikationer kan åtgärdas snabbt, och generellt sker mobilisering tidigt (Socialstyrelsen, 

2009).   
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Omedelbart akut omhändertagande med fortsatt rehabilitering i en sammanhållen 

vårdkedja är positivt för patienten och har visat sig ha kvarstående positiva effekter som 

kan hålla i sig i upp till tio år, oavsett ålder eller kön på patienten (Socialstyrelsen, 2009). 

Vård på strokeenhet har även evidensbaserade och gynnsamma effekter på överlevnad och 

funktion. Tillgång till vård på strokeenhet har förbättrats, och medianvårdtiden inom 

slutenvård ligger nu på 16 dagar. Andelen patienter som vårdas på strokeenhet har ökat 

från lite över 50 procent 1994 till 86,5 procent 2009 i landet, med en del variationer mellan 

länen. Medelvårdtiden då patienten är inneliggande ligger mellan 12 och 13 dagar (Riks-

stroke, 2009).  

 

Bedömning av patientens förväntade överlevnad samt behandlingens möjlighet att förbättra 

patientens livskvalitet tas alltid hänsyn till i den kliniska situationen. Medelåldern för 

insjuknande är hög, och detta kan vid samtidig annan svår sjukdom vara tillräckliga skäl 

till att avstå från vård på strokeenhet. Hos patienter med hög ålder läggs dock ofta fokus i 

behandlingen på att höja patientens livskvalitet (Socialstyrelsen, 2009). Av de patienter 

som har drabbats av stroke upplever 69 procent att de har fått tillräckligt stöd av sjukvård 

och kommun efter utskrivning från sjukhus. De patienter som är missnöjda med vården 

återfinns framför allt bland dem som lider av nedstämdhet, dålig självupplevd hälsa samt 

ADL-beroende tre månader efter sin stroke (Riks-Stroke, 2009).  

 

Rehabiliteringsfasen  

 

Rehabilitering av funktionshinder har av Socialstyrelsen (2006) definierats som en 

koordinerad process i syfte att öka aktivitet och deltagande; ett antal åtgärder som hjälper 

individer som upplever eller som kommer att uppleva funktionshinder att uppnå och 

bibehålla optimal funktion. Rehabilitering kan också definieras som en process där 

utbildning syftar till att förbättra patientens möjligheter att leva ett meningsfullt liv samt att 

återvinna funktionellt oberoende och självständighet (Barnes, 2003; Stineman, 2001). Det 

är av högsta vikt att rehabiliteringen är individanpassad samt att den påbörjas tidigt efter 

insjuknandet, eftersom den då har störst effekt (Socialstyrelsen, 2009). Hur länge 

återhämtning efter stroke sker och hur länge det därmed är meningsfullt att rehabilitera 

råder det delade meningar om, men enligt en studie så räknas tre månader till två år post-

stroke som ett lämpligt tidsspann (Wiles, Ashburn, Payne & Murphy, 2002). Detta 

stämmer även överens med det faktum att målet för rehabilitering inte enbart är att åtgärda 

omedelbara funktionshinder, utan även att påverka de långsiktiga effekterna av stroke 

(Dijkerman, Wood & Hewer, 1996).   

 

Rehabiliteringen kan försvåras om patienten har kognitiv nedsättning. Resultatet av 

rehabiliteringen är också beroende av om patienten har varit i behov av hjälp med 

vardagliga aktiviteter innan insjuknande samt patientens hälsostatus före insjuknande. 

Resultatet är dock inte beroende av patientens ålder (Claesson, 2010). Det är även viktigt 

att komma ihåg att rehabiliteringsfasen inte slutar enbart för att patienten skrivs ut från en 

avdelning, utan att den fortsätter även i hemmet där patienten kan omsätta sin kunskap i 

praktiken (Barnes, 2003). Därför är rehabiliteringsmedicin ett område där olika 

yrkesgrupper jobbar tillsammans med patienten för att återställa beteenden och 

uppfattningar (Tesio, 2003).   

 

För att rehabiliteringen ska vara givande krävs reflektion över vilken typ av utfall som ska 

uppnås samt hur resultatet ska utvärderas (Stineman, 2001).  
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Utfallet är dock beroende av många olika faktorer och interventioner inom ett område kan 

påverka resultatet inom andra områden (Stineman, 2001). Wiles et al. (2002)  menar att 

många patienter har höga förväntningar på sin rehabilitering, och att de i brist på annan 

information förväntar sig att bli fullt återställda. Samtidigt visar samma studie att 

vårdpersonalen är försiktig med att förutspå utfallet och ge för mycket information, då de 

inte vill väcka obefogat hopp hos patienten. Enligt Riks-Stroke (2009) ligger andelen 

patienter som är missnöjda med sin rehabilitering i Sverige på nio procent.  

 

Omvårdnad under rehabiliteringsfasen 

 

Nedstämdhet och depression kan påverkas av stödinsatser från sjukvården samt stöd från 

närstående och samhälle. Även psykosocialt stöd kan vara motiverat. Tidig upptäckt och 

behandling av depression är viktigt (Riks-Stroke, 2009). Murray et al. (2005) visade att 

antidepressiv medicinering hade en positiv effekt på patientens livskvalitet vid lindrig 

depression, samt att den förbättrade patientens symptom. Evidensen för antidepressiv 

läkemedelsbehandling är dock enligt Naarding & Beekman (2011) svag, och den kan 

orsaka oönskade sidoeffekter som kan ligga i vägen för en effektiv behandling. Bäst 

resultat verkar nås med psykoterapeutiska interventioner där fokus läggs på utbildning, 

rådgivning och problemlösning  

 

Att identifiera patientens problem och behov, definiera mål, planera och genomföra 

åtgärder tillsammans med patienten och utvärdera effekterna ingår i 

rehabiliteringsprocessen (Socialstyrelsen, 2006). Eftersom patienter som har genomgått en 

stroke kan ha kommunikationssvårigheter, är det viktigt att sjuksköterskan kan involvera 

och diskutera planering av behandlingen med patienten. Det verkar dock som att 

sjuksköterskan ofta brister i denna färdighet. Sjuksköterskan inbjuder sällan patienten att 

berätta sin egen version av en situation, sjuksköterskan fokuserar ofta på medicinsk fakta 

och pratar ibland över huvudet på patienten. Därför är det viktigt att göra en bedömning av 

patientens kommunikativa färdigheter innan samtalet påbörjas samt att sjuksköterskan har 

kunskap om hur patienten kan involveras i den kommunikativa processen (Hedberg, 

Cederborg & Johanson, 2007). Detta innebär att varje patient ska få individuellt anpassad 

information, vilket också ställer stora krav på sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Sjukvårdpersonal och patient kan uppfatta rehabiliteringen på olika sätt. Enligt en studie av 

Bendz (2003) så lägger sjukvårdspersonal ofta fokus i rehabiliteringen på patientens förlust 

av funktioner och fysisk träning. Även patienterna upplever detta som viktigt, men de ser 

rehabiliteringen ur ett vidare perspektiv; de vill ofta lägga större fokus på de emotionella 

effekterna av att handskas med begränsad funktionsförmåga och rädslan för att drabbas av 

en ny stroke. Enligt studien ignorerar sjukvårdpersonal dock detta. Därför belyses vikten 

av att sjukvårdspersonal försöker förstå vad det innebär att drabbas av en stroke, och att 

målen för rehabiliteringen diskuteras med patienten. Målen bör också upplevas som 

relevanta av såväl sjukvårdspersonal som patient. Även Barnes (2003) anser att 

rehabilitering inte enbart ska fokuseras på kroppsliga funktioner, utan att den i hög grad 

även bör involvera det psykiska tillståndet och patientens sociala omgivning. 

 

Enligt en studie av Pryor (2008) så upplevde sig sjuksköterskan få ta dubbelt ansvar för 

patienten under rehabiliteringen. Detta för att sjuksköterskan inte bara var involverad i 

patientens rehabilitering utan även i patientens behandling av medicinska tillstånd.  
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Dessa tillstånd behövde dock inte vara relaterade till anledningen till att patienten 

genomgick rehabilitering, och sjuksköterskorna såg inte heller behandling av de 

medicinska tillstånden som en del av rehabiliteringen. Att underlätta patientens egenvård 

och bidra till att patienten kunde uppnå självständighet såg sjuksköterskorna som sitt 

största bidrag till rehabiliteringen. Sjuksköterskorna i den här studien upplevde också att 

kommunikationen med annan sjukvårdspersonal var bristfällig, vilket påverkade 

rehabiliteringen negativt (Pryor, 2008).   

 

Hälsa 

 

Enligt WHO (1998) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och 

mentalt välbefinnande. Hälsa bör ses som en resurs som tillåter människor att leva ett 

individuellt, socialt och ekonomiskt produktivt liv. Hälsa ses också som en resurs för det 

dagliga livet, och är ett positivt koncept som betonar vikten av sociala och personliga 

resurser såväl som fysiska förmågor (WHO, 1998). Denna definition har dock fått kritik, 

då det är svårt att skilja begreppet lycka från hälsa enligt denna definition. Minsta lilla 

störning i personlig lycka blir då ett hälsoproblem (Saracci, 1997). 

 

Enligt WHO (1998) innefattar förutsättningar för hälsa fred, adekvata ekonomiska resurser, 

mat och husrum, ett stabilt ekosystem och hållbar resursanvändning. Dessa belyser 

sambandet mellan sociala och ekonomiska förhållanden, fysisk miljö, individuell livsstil 

och hälsa, vilket är viktigt för en holistisk bild av hälsa. Hälsa ses som en mänsklig 

rättighet, och alla människor ska ha rätt till grundläggande resurser för att uppnå hälsa. 

Bestämningsfaktorer för hälsa innefattar personliga, sociala, ekonomiska och miljömässiga 

faktorer som kan påverka och bestämma en individs eller en populations hälsostatus. 

Hälsofrämjande åtgärder kan påverka dessa bestämningsfaktorer. 

  

Enligt Post, de Witte & Schrijvers (1999) kan hälsa vara ett steg på vägen mot 

välbefinnande. Välbefinnande är ett subjektivt mått på hälsa som ofta hänger ihop med 

aktiviteter i det dagliga livet post-stroke (Sveen, Thommessen, Bautz-Holter, Wyller & 

Laake, 2004). Health-Related Quality of Life (HRQoL) eller hälsorelaterad livskvalitet 

definieras som individens uppfattning av hälsa och hälsorelaterade områden, och fokus 

läggs på funktionella följder av en sjukdom. Hälsorelaterad livskvalitet kan ses som den 

omfattande hälsoupplevelsen och den kroppsliga upplevelsen av hälsa (Cieza & Stucki, 

2008; Post et al., 1999). Det är ett komplext begrepp som innefattar många olika faktorer, 

som strokens svårighetsgrad, socialt stöd och hälsofrämjande beteende (Carod-Artal & 

Egido, 2009). 

 

World Health Organization Quality of Life [WHOQOL] group (1998) har utvecklat en 

bedömningsmall för generell hälsa. Den består av 24 olika aspekter som betraktas som 

viktiga och relevanta för bedömning av hälsa. Dessa 24 aspekter har grupperats i fyra olika 

domäner: en domän som berör fysisk hälsa, en domän som berör psykologi, en domän som 

berör sociala relationer och en domän som berör omgivningen (se tabell 1). De här 

domänerna tillåter en detaljerad bedömning av individuella faktorer som är relaterade till 

hälsa, och de täcker på så sätt även definitionen av hälsa enligt WHO (1998).   
 

 

 



 

 

 

 7 

Tabell 1. Domäner och subkategorier för bedömning av generell hälsa enligt WHO.  

Domäner med subkategorier  

Fysisk hälsa 

Smärta och obehag 

Sömn och vila 

Energi och fatigue 

Mobilitet 

Aktiviteter i dagligt liv  

Beroende av läkemedelsbehandling och 

medicinska hjälpmedel 

Arbetsförmåga 

Sociala relationer  

Personliga relationer 

Socialt stöd 

Sexuell aktivitet 

Psykologi  

Positiva känslor 

Tänkande, inlärningsförmåga, minnesförmåga 

och koncentrationsförmåga 

Självkänsla 

Utseende och kroppsbild 

Negativa känslor 

Spiritualitet, religion och personliga övertygelser 

Omgivning  

Frihet, fysisk trygghet och säkerhet 

Omgivning i hemmet 

Ekonomiska resurser 

Sjukvård och social omvårdnad: 

tillgänglighet och kvalitet 

Tillfällen att tillägna sig nya kunskaper och 

färdigheter   

Deltagande i fritidsaktiviteter  

Fysisk omgivning (föroreningar, oväsen, 

trafik, klimat) 

Transport 

(WHOQOL group, 1998). Översatt till svenska av författaren.  

 

Att mäta hälsa 

 

För att patienten ska kunna ha inflytande över sin egen hälsa krävs delaktighet, kunskap 

och förståelse. Därmed är rehabilitering ett viktigt steg på vägen mot hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). Att definiera hälsa i mätbara termer är nödvändigt för att kunna 

utvärdera rehabiliteringen och för att upptäcka kvarstående konsekvenser post-stroke som 

kan vara behandlingsbara (Post et al., 1999). Det är viktigt eftersom det då går att få en 

detaljerad bild av hälsa samt för att det går att förklara förändringar i hälsa. Hälsa kan 

mätas på populationsnivå, för en grupp av individer eller på den enskilde individens nivå 

(Fryback, 2010).  Patientens hälsorelaterade livskvalitet bör mätas vid olika tidpunkter 

post-stroke (Carod-Artal & Egido, 2009; Post et al., 1999). Det kräver alltid en subjektiv 

värdering av patienten (Carod-Artal & Egido, 2009).  

 

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet har många olika skalor utvecklats, varav Short-

Form 36 (SF-36) är en av de mest använda. Sådana generiska skalor kan dock ha brister 

när hälsa ska mätas hos strokepatienter, då de har ett begränsat antal frågor inom vissa 

områden. Att fånga det psykosociala välbefinnandet hos strokepatienter är viktigt för att 

kunna bedöma effekten av rehabiliteringen. Därför finns det även speciella skalor som 

endast är avsedda för att mäta hälsa hos strokepatienter, som exempelvis the Stroke Impact 

Scale (Lai, Perera, Duncan & Bode, 2003).  
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Problemformulering 

 

Stroke är globalt sett den främsta orsaken till neurologiska handikapp (Lopez, Mathers, 

Ezzati, Jamison & Murray, 2006). Sjukvårdspersonal som ofta träffar patienten dagligen 

ansvarar för att tillgodose patientens informationsbehov och att främja patientens 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2009). Stroke är en stor livshändelse för individen och ett av 

de viktigaste målen efter genomgången stroke är att förbättra patientens hälsorelaterade 

livskvalitet (Owolabi, 2011), men det finns studier som tyder på att många personer som 

har genomgått en stroke upplever en sämre hälsa än den övriga befolkningen (Hoffmann, 

McKenna, Cooke & Tooth, 2003). Det här är motsägelsefull och paradoxal fakta. I en 

personcentrerad vård är det viktigt att tydliggöra patientens behov av omvårdnad, och 

därför är detta ett område som behöver beskrivas och klargöras ytterligare.    

                                                                                                                                                               

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur patienter upplever och skattar sin hälsa efter genomgången stroke.  

Frågeställningar 

 

Hur upplever och skattar patienten fysiska faktorers betydelse för sin hälsa? 

Hur upplever och skattar patienten psykologiska faktorers betydelse för sin hälsa? 

Hur upplever och skattar patienten sociala relationers betydelse för sin hälsa? 

Hur upplever och skattar patienten omgivningens betydelse för sin hälsa?     

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Författaren har valt att genomföra föreliggande arbete som en litteraturstudie av aktuella 

vetenskapliga studier genomförda inom området.  Detta för att kunna beskriva det rådande 

kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

Datainsamling och urvalskriterier  

 

Litteratursökningen är baserad på vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Endast artiklar som fanns tillgängliga online användes. Resultatet av 

litteratursökningen ses i tabell 2.  

 

PubMed  

 

MeSH-termen Stroke kombinerades med tre olika subheadings/underrubriker: psychology, 

complications och rehabilitation. Sökningen avgränsades till artiklar skrivna på svenska 

och engelska som var publicerade från 2001 fram till nutid. Patientgruppen avgränsades till 

middle aged och aged, det vill säga alla personer över 45 år.  

 

Cinahl 

 

Inga subheadings/underrubriker valdes för några Cinahl-headings. Via förslag på ämnesord 

användes Stroke som ett major subject. För sökordet Health valdes istället rutan explode. 
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Dessa två söktermer kombinerades sedan. Sökningen avgränsades till forskningsartiklar på 

engelska som var peer-reviewed och publicerade från 2001 fram till nutid. Patientgruppen 

avgränsades till middle-aged och aged, vilket innefattar alla patienter över 45 år. I 

sökningen exkluderades också alla artiklar från PubMed. Sökningen utfördes på 

sökinställningen Boolean/Phrase.  

 

PsycINFO 

 

Sökordet Stroke kombinerades med fem olika subheadings/underrubriker: cerebrovascular 

accidents, rehabilitation, emotional adjustment, ischemia och survivor. Sökordet Health 

kombinerades med tio olika subheadings/underrubriker: general health questionnaire, 

health, health attitudes, health behavior, health care psychology, health knowledge, health 

screening, holistic health, mental health och physical health. För sökordet Patients valdes 

inga subheadings/underrubriker. Sökningen avgränsades till artiklar som var publicerade 

från 2001 fram till nutid, artiklar på engelska samt artiklar från tidningar som var peer-

reviewed. Patientgruppen avgränsades till middle aged och aged, det vill säga alla vuxna 

över 40 år.   

 

Tabell 2. Resultat av litteratursökningen.  

 

Databas Datum Sökord 
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

 

PubMed  

 

2011-10-06 

 

Stroke AND 

Patients AND 

Attitude to health 

 

43 

 

15 

 

9 

 

2 

 

PubMed 

 

2011-10-06 

 

Stroke AND 

Patients AND 

Health Status 

 

25 

 

6 

 

4 

 

1 

 

PubMed 

 

2011-10-06 

 

Stroke AND 

Patients AND 

Health 

 

19 

 

4 

 

3 

 

1 

 

PubMed 

 

2011-10-13 

 

Stroke AND 

Personal 

Satisfaction 

 

37 

 

4 

 

2 

 

2 

 

PubMed 

 

2011-10-13 

 

Stroke AND 

Patients AND 

Health Status 

Indicator 

 

50 

 

11 

 

6 

 

3 

 

PubMed 

 

2011-10-13 

 

Stroke AND 

Attitude to health 

AND Health 

Status Indicators 

 

39 

 

6 

 

3 

 

2 

 

Cinahl  

 

2011-10-07 

 

Stroke AND 

Health 

 

66 

 

16 

 

7 

 

1 

 

PsycINFO 

 

2011-10-07 

 

Stroke AND 

Health AND 

Patients 

 

58 

 

7 

 

5 

 

1 

Totalt   337 69 39 13 
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Manuell sökning 

 

Under databassökningen i PubMed kontrollerades även ”related citations” för relevanta 

artiklar, vilket innebär att förslag ges på artiklar som är relaterade till den granskade 

artikeln. Via denna metod valdes en artikel ut som stämde in på föreliggande studies syfte. 

Denna artikel var ännu inte publicerad i någon tidskrift, men enligt Forsberg och 

Wengström (2008) bör sökning på egen hand efter ännu inte publicerade artiklar inkluderas 

i urvalsprocessen, för att få tillgång till aktuell forskning.  

Undersökningsgrupp 

 

Vuxna patienter som har genomgått en stroke och som deltar i en studie inom två år efter 

insjuknande.  

Bearbetning av material och analys 

 

Abstract lästes till alla artiklar som hade en titel som verkade stämma överens med 

föreliggande studies syfte och frågeställning. Om artikeln efter genomläsning av abstract 

fortfarande verkade stämma överens med syftet lästes hela artikeln, annars uteslöts den. Av 

de 39 lästa artiklarna från databassökningen valdes de artiklar ut som bedömdes stämma in 

på arbetets undersökningsgrupp, syfte och frågeställning. Dessa artiklar och artikeln som 

hittades via manuell sökning lästes sedan igenom ytterligare en gång med större fokus på 

syfte, metod och resultat. Därefter kvalitetsbedömdes artiklarna utifrån två olika källor; 

checklista utvecklad av Forsberg och Wengström (2008) samt bedömningsunderlag enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga I. En artikel bedömdes hålla högsta 

kvalitet om författarna hade gjort grundliga etiska överväganden, om reliabilitet, validitet 

och signifikans diskuterades, om tillvägagångssättet var tydligt beskrivet, om 

försöksgruppen var representativ och tillräckligt stor samt om bortfallet var litet. Typ av 

studie påverkade också kvalitetsbedömningen. Artiklarna sammanställdes sedan i en 

matris, utvecklad av Willman et al. (2006), se bilaga II. 

Artiklarna granskades utifrån definition av hälsa enligt WHO (1998), och därför skapades 

en tabell för de olika områden som är relaterade till hälsa i enlighet med the WHOQOL 

group (1998), se tabell 1. De inkluderade artiklarnas resultat bedömdes och strukturerades 

därefter utifrån de övergripande teman och områden som definierades i tabell 1.   

Giltighet och tillförlitlighet 

 

I Cinahl kontrollerades att artiklarna var peer-reviewed, men alla artiklar gick inte att finna 

i Cinahl. Via Ulrichsweb kontrollerades istället att tidskriften som dessa artiklar hade 

publicerats i var granskad. Att tidskriften är granskad är inte en garanti för att artikeln är 

det, men en bedömning gjordes även för varje artikel som inte gick att finna i Cinahl. 

Denna bedömning i kombination med att tidskriften var granskad innebär att det med stor 

sannolikhet går att dra slutsatsen att artikeln är granskad. Endast sådana granskade 

vetenskapliga artiklar har inkluderats i föreliggande studie. För att ytterligare säkerställa 

kvaliteten på de inkluderade artiklarna har de lästs igenom upprepade gånger.  

Att alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska innebär en risk för feltolkning. Därför 

har lexikon använts för att få en korrekt översättning. Även sökmotorer har använts för att 

söka på specifika ord som har varit svåröversatta.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör studier där etablerade mätinstrument och 

frågeformulär har använts alltid väljas i första hand. Mätinstrumenten som används i de 

utvalda studierna har alla varit standardiserade.          

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Under hela arbetet togs kontinuerligt hänsyn till en rad olika faktorer.  

 

Val av ämne och syfte 

 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) övervägdes angelägenheten i problemet och att 

frågeställningarna verkligen gick att besvara då ämne och syfte valdes.  

 

Datainsamling  

 

Hänsyn togs till att endast studier som har genomfört etiska överväganden bör användas, 

och att alla artiklar som ingår i föreliggande studie ska redovisas (Forsberg & Wengström, 

2008). Datainsamlingen präglades av validitet och reliabilitet – precision och ett metodiskt 

tillvägagångssätt i insamling av data (Helgesson, 2006). I enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011) granskade författaren insamlad data kritiskt och ifrågasatte kontinuerligt och 

systematisk det insamlade materialet. 

 

Under arbetsprocessen  

 

Objektivitet är en förutsättning för systematisk framgång, och för att metodiskt kunna ge 

en riktig och opartisk beskrivning av verkligheten. Opartiskhet innebär att olika aspekter 

av det studerade ämnet ska belysas. Därför hade författaren i åtanke att arbetsprocessen 

inte skulle färgas av författarens förförståelse och värderingar, att det är viktigt att vara 

medveten om denna förförståelse samt att arbetet bör ske utifrån mer än en utgångspunkt. 

Framställning av arbetet är även fritt från både personliga normer och värderingar, plagiat 

eller förfalskning av data förekommer inte och källor anges korrekt (Helgesson, 2006). I 

enlighet med Vetenskapsrådet (2011) präglas hela arbetet av klarhet och struktur.  

 

Bearbetning av resultat 

 

I enlighet med Helgesson (2008) präglas resultaten av validitet; i resultaten läggs fokus på 

det som avses att undersökas, och de bygger på data av hög kvalitet. Resultaten ger inte en 

ensidig, begränsad eller vinklad beskrivning av det studerade ämnet. För att motverka ett 

missvisande resultat utelämnas inte viktig eller relevant information som krävs för att ge en 

rättvisande bild. I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) får inte nya kunskaper 

hemlighållas eller döljas.  

 

Författaren hade i åtanke att resultaten inte ska innehålla några värdepåståenden eller 

normativa påståenden, att värdeladdade termer endast ska användas i deskriptivt syfte samt 

att fabricering eller förfalskning av data för att få fram ett önskvärt resultat inte ska 

förekomma (Helgesson, 2006). I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) identifierades och 

diskuterades felkällor som kan påverka resultatens hållbarhet.  
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RESULTAT  

 

Alla inkluderade artiklar finns presenterade i en matris, se bilaga II. Resultatet har 

organiserats i enlighet  med the WHOQOL group (1998), se tabell 1. För att skapa en 

översikt konstruerades två tabeller. I tabell 3 ges alla subkategorier som tas upp i resultatet 

en siffra, och i tabell 4 går det att se vilka subkategorier som berörs av respektive artikel. 

Subkategorierna smärta och obehag, sömn och vila samt energi och fatigue har i resultatet 

slagits ihop till en kategori. Fem av de inkluderade artiklarna mätte hälsorelaterad 

livskvalitet, fyra mätte självupplevd och subjektiv hälsa, en mätte välbefinnande, tre 

fokuserade på patientens generella upplevelser av genomgången stroke medan en 

undersökte patienters upplevelser av hälsa post-stroke. Åldern på de inkluderade 

patienterna sträckte sig mellan 36 och 93 år.  

 
Tabell 3. Översikt och numrering av inkluderade subkategorierna i WHOs domäner för bedömning 

av generell hälsa.    

 

Domäner med subkategorier  

 

Fysisk hälsa 1 Smärta, sömn och energi 

2 Mobilitet 

3 Aktiviteter i dagligt liv 

4 Arbetsförmåga 

Psykologi 5 Positiva känslor  

6 Tänkande, inlärningsförmåga, minnesförmåga och koncentrationsförmåga 

7 

  8 

Självkänsla 

Utseende och kroppsbild 

9 Negativa känslor 

10 Spiritualitet, religion och personliga övertygelser 

Sociala relationer 11 Personliga relationer 

12 Socialt stöd  

Omgivning 13 

14 

Ekonomiska resurser 

Frihet, fysisk trygghet och säkerhet 

15 Sjukvård och social omvårdnad: tillgänglighet och kvalitet 

16 Tillfällen att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter  

17 Deltagande i fritidsaktiviteter  

18 Fysisk omgivning (föroreningar, oväsen, trafik, klimat) 

19 Transport 

(WHOQOL group, 1998). Översatt till svenska av författaren.  
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Tabell 4. Översikt av subkategoriernas representation i artiklarna i resultatredovisningen. 

Numrering finns förklarad i tabell 3. 

 

Författare 

Årtal 
Subkategorier 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Algurén et al., 

2011 
X X   X X         X  X X X 

Carod-Artal et 

al., 2009 
 X    X   X   X        

Clarke et al., 

2002 
 X    X   X   X        

Dalvandi et al., 

2010 
 X  X     X   X X X X     

de Weerd et al., 

2011 
 X X      X  X X       X 

Hillen et al., 

2003 
 X   X    X           

Langhammer et 

al., 2008 
X X X      X   X        

Madden et al., 

2006 
 X    X              

McKevitt et al., 

2003 
X X  X  X   X X X X  X X X X   

Ostwald et al., 

2008 
 X   X X   X   X        

Pajalic et al., 

2004 
  X  X              X 

Rittman et al., 

2007 
X X  X   X X  X X X X      X 

Skånér et al., 

2007 
  X  X    X           

Takahshi et al., 

2005 
 X  X X X  X X  X     X    

 

 

Fysisk hälsa 

 

Smärta, sömn och energi 

 

En stroke medförde ofta flera kroppsliga förändringar som kronisk smärta och minskad 

energinivå (McKevitt et al., 2003; Rittman et al., 2007). Patienter som led av smärta, låg 

energi, trötthet och dålig sömn skattade sin hälsa som sämre än andra patienter (Algurén et 

al., 2011; Langhammer et al., 2008). Enligt Langhammer et al. (2008) upplevde såväl 

patienterna i en träningsgrupp med intensiv och välplanerad träning som patienterna i en 

träningsgrupp med individanpassad träning en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet i 

subkategorierna smärta och sömn.  

 

Mobilitet 

 

En stroke medförde ofta minskad fysisk styrka och rörlighet (Dalvandi et al., 2010; 

McKevitt et al., 2003; Rittman et al., 2007).  
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Flera studier visade att hälsorelaterad livskvalitet minskade i samband med försämrad 

funktionell och fysisk status post-stroke (Algurén et al., 2011; Carod-Artal et al., 2009; de 

Weerd et al., 2011; Hillen et al., 2003; Langhammer et al., 2008; Ostwald et al., 2008). 

Försämrad motorisk funktion innefattade försämrad rörlighet, balans och vitalitet, och var 

relaterad till försämrad hälsorelaterad livskvalitet (Algurén et al., 2011; Carod-Artal et al., 

2009; Langhammer et al., 2008; Ostwald et al., 2008). Enligt Carod-Artal et al. (2009) var 

det inom områdena handfunktion och styrka som lägst poäng för hälsorelaterad livskvalitet 

fanns. Enligt Clarke et al. (2002) var även välbefinnande associerat med fysiska 

handikapp.  

 

Utförande av fysiska aktiviteter såsom hushållning eller fysisk träning var relaterade till en 

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet (de Weerd et al., 2011; Langhammer et al., 2008). 

Både funktionell status och hälsorelaterad livskvalitet förbättrades under det första året 

efter genomgången stroke (Algurén et al., 2011; Madden et al., 2006). Enligt Langhammer 

et al. (2008) upplevde dock patienterna i en intensiv träningsgrupp en försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet vid sex och tolv månader post-stroke, medan patienterna i en 

träningsgrupp med lättare och individanpassade träning upplevde en förbättring i 

hälsorelaterad livskvalitet under denna tidsperiod. Deltagarna i gruppen med 

individanpassad träning upplevde framför allt en bättre hälsa inom området fysisk 

rörlighet. 

 

Det fanns studier som endast visade på ett svagt samband mellan funktionell status och 

hälsa (Madden et al., 2006; Takahshi et al., 2005). Hillen et al. (2003) menar att inaktivitet 

och frånvaro av tidigare handikapp var relaterat till en mer gynnsam självskattad 

hälsostatus tre månader post-stroke.     

 

Aktiviteter i dagligt liv   

 

Större beroende av aktiviteter i dagligt liv och av funktion i dagligt liv var associerat med 

sämre hälsa (de Weerd et al., 2011; Langhammer et al., 2008; Pajalic et al., 2004; Skånér et 

al., 2007; Takashi et al., 2005). Nivån på beroendet av aktiviteter i dagligt liv före stroke 

påverkade dock inte den självupplevda hälsan efter stroke (Skånér et al., 2007).  

 

Arbetsförmåga 

 

Kroppsliga förändringar som en stroke medförde påverkade patienternas upplevelse av sitt 

liv och medförde begränsningar som bland annat kunde beskrivas med försämrad 

arbetsförmåga (Dalvandi et al., 2010; McKevitt et al., 2003; Rittman et al., 2007). Detta 

beskrivs av en patient på detta sätt: ”I couldn’t go to work, as a father in the family I have 

become weak, depressed and ill. I am worried about the future, I have lost power and 

strength, I have lost my job” (Dalvandi et al., 2007, s. 250). En deltagare i studien av 

Takahshi et al. (2005) beskrev hälsa som ett tillstånd där han bland annat helt kunde klara 

av att sköta sitt jobb.  

 

Sammanfattning av fysisk hälsa 

 

Smärta, trötthet, beroende av aktiviteter i dagligt liv och minskad arbetsförmåga medförde 

sämre hälsa. Även försämrad mobilitet verkade medföra försämrad hälsa i de flesta fall, 

men det fanns studier som talade emot detta. Fysisk träning verkade kunna förbättra hälsa 

så länge den var individanpassad och inte alltför intensiv.  
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Psykologi  

 

Positiva känslor 

 

Patienter upplevde generellt sin hälsa som bra vid utskrivning från sjukhus och 

rehabilitering (Ostwald et al., 2008; Pajalic et al., 2004). Den självskattade hälsan var 

signifikant bättre ett år än tre månader efter genomgången stroke (Algurén et al., 2011; 

Skånér et al., 2007). Hillen et al. (2003) menar att självskattad hälsostatus inte förändrades 

märkbart under ett år efter stroke. Patienter över 75 år skattade sin hälsa som bättre än 

yngre patienter. Enligt Pajalic et al. (2004) oroade sig de flesta patienter inte så mycket för 

sin hälsa.   

 

Takahshi et al. (2005) visar i sin studie att hälsa kunde definieras som en mycket värdefull 

gåva, och att det var mer sannolikt att den erkändes då den redan hade gått förlorad: 

”Health . . . it is the most precious gift from heaven, nothing in the world replaces its 

value” (Takahshi et al., 2005, s. 45). Många deltagare i samma studie definierade och drog 

paralleller till sin hälsa genom det förflutna.  

   

Tänkande, inlärningsförmåga, minnesförmåga och koncentrationsförmåga 

 

Försämring i neurologisk funktion var associerad med sämre hälsa (Carod-Artal et al., 

2009; Ostwald et al., 2008). Vissa patienter identifierade förändringar i kognitiv förmåga 

och påverkan på koordination av tankar post-stroke (McKevitt et al., 2003; Takahshi et al., 

2005). Likaså var försämring i kognitiv status associerad med försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet (Algurén et al., 2011; Madden et al., 2006). Det var framför allt områdena 

begränsad inlärningsförmåga och problem med att genomföra en uppgift som var 

relaterade till försämrad hälsorelaterad livskvalitet (Algurén et al., 2011). Kognitiva 

handikapp var även associerade med lägre välbefinnande (Clarke et al., 2002). 

 

Självkänsla 

 

Rittman et al. (2007) menar att den vanligaste upplevelsen en månad efter utskrivning till 

hemmet var störningar i personens självbild och förändringar i självkänsla. Många 

upplevde sig själva och livet som värdelöst. Depression och självkänsla var associerat. Att 

uppleva att livet har ett syfte samt att besitta en självuppfattning var förknippat med positiv 

hälsa.  
 

Utseende och kroppsbild 

 

Enligt Rittman et al. (2007) var förändringar i hur patienterna betraktade sina kroppar 

vanligt, och de var ofta resultat av oförmåga att kunna använda kroppen som tidigare. 

Takahshi et al. (2005) konstaterar att deltagarna i studien beskrev en större medvetenhet 

om sin kropp och kroppsliga förändringar efter genomgången stroke än innan, vilket även 

var indikatorer för hälsa.  

 

Negativa känslor 

 

Psykologiska konsekvenser som symptom på depression, sorg, oro och förändring i 

emotionell status var vanligt post-stroke (Dalvandi et al., 2010; Skånér et al., 2007; 

Takahshi et al., 2005).  
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Patienter som upplevde emotionella reaktioner skattade sin hälsa som sämre (Langhammer 

et al., 2008). Förekomst av depression var kopplat till sämre hälsa (Carod-Artal et al., 

2009; de Weerd et al., 2011; Ostwald et al., 2008; Skånér et al., 2007). Vissa patienter 

identifierade även förändringar i personlighet samt ett försämrat humör (McKevitt et al., 

2003). Hälsorelaterad livskvalitet och välbefinnande minskade signifikant med försämring 

i humör (Carod-Artal et al., 2009; Clarke et al., 2002).  

 

Sannolikheten var stor att strokeöverlevare skattade sitt hälsotillstånd som dåligt eller 

sämre än innan stroke (Clarke et al., 2002; Hillen et al., 2003). Det var även större 

sannolikhet att strokeöverlevare rapporterade ett sämre välbefinnande jämfört med seniorer 

som inte hade genomgått en stroke. Sämre välbefinnande var relaterat till sämre mental 

hälsa (Clarke et al., 2002). Hög självupplevd stress var associerat med sämre självupplevd 

hälsa (Ostwald et al., 2008).  

 

Några överlevare upplevde problem med att hantera den nya situationen som en stroke 

medförde (Dalvandi et al., 2010; McKevitt et al., 2003; Takahshi et al., 2005,). Enligt 

deltagarna i studien av Takahshi et al. (2005) kunde hälsa upplevas som något irrelevant i 

sammanhanget efter en stroke, men patienterna strävade generellt efter att fortsätta röra sig 

framåt för att upprätthålla sin hälsa.  

 

Spiritualitet, religion och personliga övertygelser 

 

Genomgången stroke kunde ses som ett tecken som förebådade den överlevandes död 

(McKevitt et al., 2003). De överlevare som inte upplevde störningar i självbild hanterade 

kroppsliga förändringar genom att använda symboliska resurser som exempelvis 

spiritualitet och Gud (Rittman et al., 2007).  

 

Sammanfattning av psykologi 

 

Hälsostatus post-stroke skilde sig mycket åt mellan olika patienter, vilket även sättet att se 

på hälsa gjorde. Försämrad kognitiv förmåga, emotionella reaktioner och depression var 

förknippade med sämre hälsa. Förändringar i självbild och kroppsuppfattning var vanliga. 

Dessa förändringar var relaterade till hälsa och kunde hanteras med hjälp av exempelvis 

spiritualitet.  

 

Sociala relationer 

 

Personliga relationer 

 

Mindre frekventa besök av familj och vänner eller att inte ha möjligheten att besöka familj 

och vänner upplevdes som en begränsning som var relaterad till minskad hälsorelaterad 

livskvalitet (de Weerd et al., 2011; McKevitt et al., 2003). Att ha högkvalitativa kontakter 

med andra var förknippat med positiv hälsa (Rittman et al., 2007).  

 

En patient beskrev hälsa som ett tillstånd då bland annat kommunikationen med andra 

människor gick smidigt. Ohälsa medförde bristande kommunikation med andra. I samma 

studie var det vanligt att deltagarna bedömde sin hälsa genom andra människors värdering 

av och uttryck om hur det gick för dem (Takahshi et al., 2005).  
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Socialt stöd  

 

Bra socialt stöd och sociala resurser efter genomgången stroke var förknippade med högre 

välbefinnande och bättre hälsa (Carod-Artal et al., 2009; Clarke et al., 2002; de Weerd et 

al., 2011; Rittman et al., 2007). Clarke et al. (2002) påvisar i sin studie att överlevare med 

ett stort socialt nätverk upplevde större möjligheter för personlig utveckling och att de 

rapporterade fler positiva relationer med andra. I studien av Dalvandi et al. (2010) 

påpekade deltagarna att otillräckligt stöd ledde till beroende av andra, framför allt av 

familjemedlemmar. Enligt Ostwald et al. (2008) var försämring i funktionell status och 

neurologisk funktion associerat med sämre hälsa inom domänen socialt deltagande.  

 

En deltagare i studien av McKevitt et al. (2007) trodde att individuell dålig hälsa kunde 

hänga ihop med kollektivt socialt lidande och förändringar i sociala relationer i samhället.  

 

Känslor av isolering var ett stort problem för många överlevare efter utskrivning till 

hemmet, vilket påverkade välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet negativt 

(Langhammer et al., 2008; Rittman et al., 2007). Dessa var baserade på patienternas 

uppfattning av stödjande resurser samt deras förmåga att engagera sig i intima relationer 

och bidra till den sociala omgivningen (Dalvandi et al., 2010; Rittman et al., 2007). 

Dalvandi et al. (2010) menar att social isolering även kan vara ett resultat av 

funktionsstörningar post-stroke.  

 

Sammanfattning av sociala relationer 

 

Minskad kontakt med familj och vänner, bristande kommunikation med andra, otillräckligt 

socialt stöd och social isolering var faktorer som bidrog till försämrad hälsa. Dålig hälsa 

upplevdes också vara kopplad till sociala faktorer i samhället.  

 

Omgivning  

 

Frihet, fysisk trygghet och säkerhet 

 

En person som har genomgått en stroke måste ofta anpassa sig till en ny roll i samhället 

(Dalvandi et al., 2010; Rittman et al., 2007). Rittman et al. (2007) framhåller att integration 

i samhället och deltagande i aktiviteter i samhället beskrevs som en stor utmaning för flera 

överlevare, vilket kunde vara relaterat till fysiska och psykologiska spärrar. Låg integration 

i samhället var kopplad till depression. Att kunna behärska omgivningen var förknippat 

med positiv hälsa.  

 

Ekonomiska resurser 

 

Många patienter upplevde brist på pengar som sitt största problem post-stroke. Att vara 

beroende av andra familjemedlemmar medförde frustration, framför allt för att det 

medförde förlust av produktivitet i en familj som redan var satt under ekonomisk press 

(McKevitt et al., 2003). Uppföljning och rehabilitering efter genomgången stroke var på 

grund av låg inkomst, höga vårdkostnader och försäkringsproblem svårt att åstadkomma 

för många (Dalvandi et al., 2010; McKevitt et al., 2007).  
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Sjukvård och social omvårdnad: tillgänglighet och kvalitet 

 

Vid alla tidpunkter post-stroke var individuella attityder hos sjukvårdspersonal associerade 

med sämre hälsorelaterad livskvalitet (Algurén et al., 2011). Uppföljning och rehabilitering 

efter stroke upplevdes som viktigt av patienterna, men tillgängligheten var låg på grund av 

ekonomiska faktorer, osäkerhet kring tillvägagångssätt och oförmåga att ta sig till en klinik 

(Dalvandi et al., 2010; McKevitt et al., 2007). Brist på pedagogiskt stöd och rehabilitering 

ledde till lidande för patienten (Dalvandi et al., 2010):  

 

”The cost of care and rehabilitations services is added to my other life 

expenses. If I had more support in advance, I could access these services in 

my home or clinics, so it would be more helpful and effective to my life to 

achieve a healthy situation as soon as possible” (Dalvandi et al., 2010, s. 

251).  

 

Tillfällen att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter   

 

En del patienter anammade nya beteenden för att upprätthålla hälsa, som att 

uppmärksamma och modifiera vad de äter (McKevitt et al., 2003; Takahshi et al., 2005). I 

studien av McKevitt et al. (2003) var det dock ovanligt.  

 

Takahshi et al. (2005) menar att hälsa erkändes av strokeöverlevare då de försökte anpassa 

sig till den rådande situationen. Detta skedde då de försökte ta nya vägar för att kunna 

utföra aktiviteter som de tidigare utförde.   

 

Deltagande i fritidsaktiviteter 

 

Patientens oförmåga att utföra aktiviteter som denne tidigare kunde, som exempelvis 

hushållsarbete och trädgårdsarbete, upplevdes som en begränsning (McKevitt et al., 2003). 

Algurén et al. (2011) visar att denna oförmåga också konstant var associerad med 

försämrad hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Fysisk omgivning (föroreningar, oväsen, trafik, klimat) 

 

Vid ett år post-stroke var det framför allt omgivningsfaktorer som var förknippade med 

sämre hälsorelaterad livskvalitet (Algurén et al., 2011).  

 

Transport 

 

Beroende i transport var relaterat till subjektiv fysisk hälsa (Pajalic et al., 2004). 

Svårigheter att köra bil var associerade med sämre hälsorelaterad livskvalitet (Algurén et 

al., 2011). Problem med att kunna transportera sig och att kunna köra var även relaterade 

till integration och deltagande i aktiviteter i samhället (de Weerd et al., 2011; Rittman et 

al., 2007).  

 

Sammanfattning av omgivning 

 

Att anpassa sig till samhället, otillräckliga ekonomiska resurser och att inte ha tillgång till 

rehabilitering upplevdes som problematiskt.  
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Förmåga att hantera omgivningen, förmåga att utföra fritidsaktiviteter, förmåga att 

transportera sig, den fysiska omgivningen samt sjukvårdspersonalens attityd var alla 

faktorer som hade betydelse för patientens hälsa. För att upprätthålla hälsa förändrade en 

del patienter sitt beteende.   

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

Flera sökningar utfördes i både Cinahl och PsycINFO med liknande sökord som i PubMed, 

för att ta reda på vad som fanns publicerat inom området i enlighet med Friberg (2006). Då 

dessa sökningar dock genererade ungefär samma artiklar som i PubMed och inte heller 

resulterade i någon utvald artikel så har de inte heller redovisats. Anledningen till att 

föreliggande studie utfördes som en litteraturstudie var att det fanns ett tillräckligt antal 

artiklar av god kvalitet som kunde utgöra en bra grund för bedömningar och nya slutsatser 

(Forsberg & Wengström, 2008). Det är dock möjligt att en intervjustudie skulle ha svarat 

bättre på frågeställningen, då patientens perspektiv skulle ha framkommit tydligare.   

 

Bortfall 

 

Många artiklar valdes bort med anledning av att de fokuserade på flera olika kroniska 

tillstånd samtidigt, att de inte skiljde på TIA och stroke samt att de inkluderade patienter 

som hade haft sin stroke mer än två år innan studien utfördes. Detta för att smalna av 

arbetet i enlighet med Friberg (2006). Det enda undantaget från detta bland de inkluderade 

artiklarna var en studie som följde upp patienter tre månader, ett år och tre år post stroke, 

men då inkluderades bara resultatet från de två första uppföljningarna i föreliggande studie. 

Till en början var tanken att åldern på undersökningsgruppen skulle avgränsas mer och att 

översikten endast skulle innefatta patienter över 65 år, då upplevelsen av stroke kan skilja 

sig mycket åt beroende på om det är en äldre eller yngre person som drabbas. Detta visade 

sig dock vara ett omöjligt kriterium, då de allra flesta studier inkluderade patienter av ett 

väldigt brett åldersspann. Detta kan vara en svaghet i översikten, då det är svårt att dra 

slutsatser utifrån en så bred åldersgrupp. Att undersökningsgruppen ändå begränsades till 

personer över 40-45 år var för att sålla bort artiklar som endast fokuserade på yngre 

patienter, även om yngre patienter än så deltog i flera av de inkluderade studierna.   

 

Giltighet och tillförlitlighet  

 

I forskningsöversikter som berör omvårdnad bör inte enbart experimentella studier 

inkluderas. Det kan exempelvis vara viktigt att ta med kvalitativa studier för att beskriva 

patientens upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). I föreliggande studie har både 

kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats. Att båda typer av studier har inkluderats 

innebär emellertid att det kan vara svårt att dra några tillförlitliga slutsatser utifrån 

resultatet, i och med att de har olika ansatser; kvantitativa studier präglas av att klassificera 

och se samband, medan kvalitativa studier präglas av att tolka och skapa förståelse 

(Forsberg & Wengström, 2008). Detta borde dock inte påverka resultatet i någon större 

utsträckning, i och med att endast fyra kvalitativa artiklar har inkluderats.  
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Dessa fyra artiklar är ändå viktiga för föreliggande studie, då patientens perspektiv 

framkommer tydligare. Bland de kvantitativa studierna finns även en viss variation i typ av 

studie – exempelvis så har en randomized controlled trial och två retrospektiva studier 

inkluderats. Detta kan förhoppningsvis ge en bredare bild av det undersökta ämnet och en 

stor generaliserbarhet. Flera av de utvalda studierna är dock utförda i Sverige, vilket kan 

påverka generaliserbarheten negativt. Å andra sidan så är de resterande utvalda studierna 

utförda i många olika länder, och sammanlagt är studier från fem världsdelar inkluderade. 

Detta medför ett brett spektrum av upplevelser och förutsättningar, vilket också borde 

kunna medföra en stor överförbarhet.  

 

Sökorden kombinerades på olika sätt med sökordskriteriet AND för att sålla bort artiklar 

med låg relevans (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden valdes utifrån tanken att 

patientens perspektiv skulle framkomma i artiklarna. I PubMed användes endast MeSH-

termer. Detta är anledningen till att termen ”Personal Satisfaction” användes, då det är 

motsvarigheten till välbefinnande. Att inga fritextsökningar utan endast 

ämnesordsökningar utfördes kan ha bidragit till en högre tillförlitlighet, då 

ämnesordsökning smalnar av resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Detta bidrar 

därmed också till färre träffar med större relevans. Att författaren fick handledning hos 

bibliotekspersonalen kan även det ha bidragit till en större relevans i träffarna, i enlighet 

med Friberg (2006). Valet av subheadings/underrubriker gjordes i syfte att täcka in flera 

aspekter av begreppet stroke och hälsa, som var relevanta för föreliggande arbetes syfte 

och frågeställningar. Att tre databaser användes för sökningen är en styrka då det medför 

ett större utbud av artiklar och en bredare bild av ämnet.  

 

Begränsningar i arbetet  

 

Att föreliggande studie endast har en författare kan påverka tillförlitligheten negativt, i och 

med att analysprocessen utfördes av endast en person (Forsberg & Wengström, 2008). 

Detta kompenserades dock av en medvetenhet om detta och en stor noggrannhet genom 

hela arbetsprocessen. Kvalitetsbedömningen av studierna kan dock bli något godtycklig, då 

det endast är en person som inte heller är en van forskare som utför den. Svårigheter med 

att fylla i matrisen och bedöma kvalitet på artiklarna som uppstod kunde inte diskuteras 

med en medförfattare. Försök att kompensera detta gjordes genom att använda två olika 

bedömningsunderlag, genom att gå igenom artiklarna upprepade gånger, genom att 

kontrollera att artiklarna verkligen var granskade/peer-reviewed samt genom att använda 

lexikon för att översätta artiklarna. Svårigheter med att kategorisera resultatet och att föra 

in resultaten från de inkluderade artiklarna under de definierade domänerna och 

subkategorierna uppstod, eftersom en del av hälsobegreppet ofta påverkar en annan del, 

eftersom subkategorierna delvis går in i varandra och eftersom de inkluderade artiklarna 

har lagt fokus på olika begrepp samt använt olika instrument för att mäta hälsa. Det kan 

vara en svaghet, då det innebär att det också är svårt att dra några säkra slutsatser.  

   

Att föreliggande studie endast har en författare innebär också att ett lågt antal artiklar har 

inkluderats, vilket är negativt för generaliserbarheten. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) finns det dock inga regler för hur många studier som ska ingå i en 

forskningsöversikt. Endast artiklar som fanns tillgängliga online användes, vilket kan 

utgöra en begränsning. Å andra sidan innefattade sökningen endast artiklar publicerade de 

senaste tio åren, och av dessa bör de flesta finnas publicerade online. Att alla de 

inkluderade artiklarna är publicerade de senaste tio åren medför också en hög aktualitet 

och generaliserbarhet, då forskning enligt Forsberg och Wengström (2008) är färskvara. 
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Resultatdiskussion  

 

Sammanfattning 

 

Att hälsa är ett komplext begrepp har framkommit tydligt under arbetet med resultatet, då 

hälsa innefattar så många olika dimensioner (Cieza & Stucki, 2008; Post et al., 1999; 

WHO, 1998; WHOQOL group, 1998). Enligt WHOQOL group (1998) så går exempelvis 

vissa av subkategorierna från domänen omgivning in i subkategorierna inkluderade i den 

psykologiska domänen. Utifrån tabell 4 kan dock slutsatsen dras att de kvalitativa studierna 

generellt berör ett bredare spann av hälsobegreppet än vad de kvantitativa studierna gör. 

Detta beror antagligen på att de kvalitativa studierna inte fokuserar på i förväg bestämda 

parametrar och definitioner, utan istället låter patienten berätta sin egen historia och 

framföra sin egen syn på hälsa. Detta medför alltså att fler aspekter av hälsobegreppet 

framkommer, vilket ytterligare stärker teorin om att hälsa är ett komplext begrepp.  

 

Fysisk hälsa 

 

Alla inkluderade artiklar berörde den fysiska domänen (se tabell 4). Fysisk hälsa borde 

därmed vara en viktig faktor som påverkar hälsa, vilket ligger i linje med Almborg och 

Berg (2009). Det ligger även i linje med WHO (1998) som definierar hälsa som bland 

annat ett tillstånd av fullständigt fysiskt välbefinnande, och som betonar vikten av fysiska 

förmågor i hälsobegreppet. Att domänen berörs av så många författare kan också bero på 

att just fysisk hälsa är lätt att omvandla till mätbara termer, och på så sätt lätt att mäta till 

skillnad från de andra domänerna. Alla subkategorier förutom beroende av 

läkemedelsbehandling och medicinska hjälpmedel berördes i domänen, vilket kan bero på 

att det inte är något som framkom tydligt i mätinstrumenten som användes i artiklarna.   

 

Subkategorin smärta, sömn och energi var konstant associerad med sämre hälsa. I likhet 

med detta har Widar, Ahlström och Ek (2003) visat att smärta är relaterad till försämrad 

hälsa. Det kan bero på att sömn och analgesi är behov som är grundläggande för de flesta 

levande varelser. Smärta kan i sin tur vara relaterad till både sömn och energi, då smärta 

kan påverka dessa negativt. Subkategorierna aktiviteter i dagligt liv och arbetsförmåga var 

båda kopplade till fysisk funktion och hälsa, och när de upplevdes som problematiska 

påverkades även indirekt domänen sociala relationer. Enligt O’Connell et al. (2001) kan en 

minskad arbetsförmåga och en minskad förmåga att klara sig själv vara relaterad till förlust 

av vänner och social isolering. Det var endast kvalitativa artiklar som berörde denna 

kategori, antagligen på grund av komplexiteten i kategorin då den inte är ett isolerat 

fenomen utan sträcker sig över flera domäner. Detta belyser vikten av att sätta in dessa 

problem i ett sammanhang som är relevant för individen, och är även i enlighet med Barnes 

(2003) som menar att rehabilitering i hög grad även bör involvera patientens sociala 

omgivning.     

 

Flera av de inkluderade studierna visade på ett samband mellan försämring i fysisk status 

och försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Även Gurcay, Bal & Caki (2009) belyser detta 

samband. Fysisk träning kunde ha en positiv effekt på hälsa inom flera områden. I 

samstämmighet med detta resultat fann Sims et al. (2009) att fysisk träning och fysisk 

rehabilitering är viktigt för att optimera hälsa och återhämtning. Fysisk aktivitet verkar 

alltså även påverka rehabiliteringen, vilket ligger i linje med Bendz (2003) som visar att 

fokus i rehabilitering ofta läggs på fysiska funktioner och funktionell mobilisering.  
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Det är lätt att ta sambandet mellan fysisk status och hälsa för ett faktum, men det fanns 

även studier som endast visade på ett svagt samband samt en studie som visade på 

samband mellan inaktivitet och god hälsa (Hillen et al., 2003). Enligt Hoffman et al. (2003) 

kan detta samband bland annat vara relaterat till ålder, då patienter med hög ålder ofta 

upplever en försämrad fysisk funktion och ser detta som något naturligt. Fysisk hälsa 

verkade också förbättras med tiden efter genomgången stroke. Enligt Rønning och 

Stavemid (2008) kan patienten kanske omvärdera sin definition av hälsa och vad som är 

värdefullt för en god hälsa med tiden. Därmed kan sambandet mellan fysisk aktivitet och 

hälsa påverkas av patientens ålder samt tid sedan genomgången stroke. Det kan också vara 

relaterat till strokens svårighetsgrad (Carlsson, Möller & Blomstrand, 2004). Därför är det 

viktigt att inte vara alltför snabb med att dra slutsatsen att försämring i fysisk status 

automatisk innebär försämrad hälsa, även om så är fallet för en majoritet av de drabbade 

patienterna.  

 

Psykologi 

 

Alla inkluderade artiklar berörde den psykologiska domänen, om än inte i lika hög 

utsträckning som den fysiska domänen (se tabell 4). Att alla subkategorier är inkluderade i 

resultatet tyder på att den psykologiska upplevelsen av stroke är viktig för patientens 

upplevelse av hälsa. Det är i samstämmighet med Barnes (2003) och Bendz (2003) som 

belyser vikten av att rehabilitering ska involvera patientens psykiska och emotionella 

tillstånd. 

 

Några studier visade att många patienter upplevde sin hälsa som ganska bra post-stroke 

och att hälsan förbättrades med tiden, medan andra visade att hälsan och välbefinnandet 

generellt försämrades efter stroke. Att deltagarnas hälsostatus skilde sig så mycket åt kan 

bero på att olika mätinstrument för hälsa användes. Exempelvis så kan ett generella 

mätinstrument för hälsa ha svårt att fånga den psykologiska domänen, i enlighet med Lai et 

al. (2003). Det medför också att instrumentens validitet kan ifrågasättas. De stora 

skillnaderna i hälsostatus skulle också kunna bero på att hälsa skattas olika vid olika årtal, 

beroende på förändringar i samhället samt förändringar i omvårdnad och medicinsk 

behandling, vilket är i enlighet med fynden från en studie av Edwards, Koehoorn, Boyd 

och Levy (2010). Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser kring hur hälsa förändras 

med tiden efter stroke.  

 

Depression och försämrat humör var konstant relaterat till sämre hälsa. Framför allt lyftes 

depression fram av flera författare som viktigt för hälsoupplevelsen. Det kan bero på att 

depression även påverkar andra komponenter av hälsa, som energi och fysisk funktion 

(Donnellan, Hickey, Hevey & O’Neill, 2010). Hur depression definierades och vilket 

mätinstrument som användes skilde sig dock åt mellan studierna, vilket kan ha stor 

betydelse för resultatet. Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser kring förhållandet 

mellan depression och hälsa. Enligt Carlsson et al. (2004) ledde emotionella reaktioner till 

ett oförutsägbart beteende som även påverkade sociala aktiviteter. Därmed kan ett stort 

spann av hälsobegreppet beröras av ett förändrat humör, vilket kan bidra till att hälsa 

skattas sämre av patienter som lider av emotionella reaktioner.    

 

Förändringar i kognitiv förmåga var också relativt vanligt efter stroke, vilket ligger i linje 

med fynd av Patel et al. (2003). Dessa var förknippade med sämre hälsa och 

välbefinnande.  
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Många studier exkluderade dock patienter med grava kognitiva nedsättningar, och därför är 

det svårt att dra säkra slutsatser kring hur hälsa påverkas av kognitiv status. Försämring i 

kognitiv förmåga påverkar stora delar av patientens vardag (Carlsson et al., 2004; Widar et 

al., 2003) och kan enligt Claesson (2010) också försvåra rehabilitering, vilket troligen 

också är anledningen till att den var förknippat med sämre hälsa. Att det framför allt var 

områdena begränsad inlärningsförmåga och problem med att genomföra en uppgift som 

var förknippade med sämre hälsa styrker detta.  

 

Även förändringar i kroppsbild och självkänsla påverkade hälsan, vilket hänger ihop med 

förändring i patientens identitet. Detta kan också vara en av anledningarna till att många 

patienter upplevde svårigheter att hantera den nya situationen efter stroke. Wood, Connelly 

och Maly (2010) påpekar att problem med identitet var ett stort problem för många 

patienter post-stroke, och att hitta strategier för att hantera detta krävdes för att acceptera 

situationen. Religion kunde vara ett hjälpmedel som användes i syfte att stärka patientens 

självbild för att på så sätt hitta tillbaka till personen som patienten var innan genomgången 

stroke, trots förändringar i kropp och utseende. Detta stämmer överens med en studie av 

Johnstone, Franklin, Yoon, Burris och Shigaki (2008) som visar att religion och 

spiritualitet kunde hjälpa patienter att handskas med handikapp och bidra till en bättre 

mental hälsa. Att patienterna hade olika attityder gentemot hälsa och olika sätt att definiera 

hälsa, samt att hantera situationen efter stroke kan vara relaterat till kulturella faktorer. 

Även Xie et al. (2006) har funnit att hälsa påverkas av demografiska skillnader. Många av 

de inkluderade subkategorierna i domänen är beroende av patientens personlighet, så olika 

attityder gentemot hälsa kan även vara relaterat till olika personligheter hos deltagarna. Det 

framkom tydligt i de kvalitativa studierna, vilket är i enlighet med Kostka & Jachimowicz 

(2010) som anser att individens mål och förväntningar vid funktionshinder påverkades av 

personliga egenskaper. 

 

Sociala relationer 

 

Sociala relationer berördes av nio av de inkluderade artiklarna (se tabell 4), vilket innebär 

att även det borde vara ett viktigt område som påverkar hälsa. Detta ligger även i linje med 

WHO (1998), då fullständigt socialt välbefinnande är en del av definitionen på hälsa. 

Därmed är det även en viktig faktor att påverka vid rehabilitering, vilket stämmer överens 

med fynd av Barnes (2003). Den enda subkategorin som inte berördes var sexuell aktivitet, 

vilket borde vara ett ämne som är betydelsefullt för hälsa då det är relaterat till närhet och 

intima relationer. Att det ändå inte berördes beror antagligen på att det kan uppfattas som 

ett ganska känsligt och tabubelagt ämne.      

 

Såväl minskad kontakt med familj och vänner som minskat eller litet socialt stöd var 

förknippat med försämrad hälsa. Kontakt med familj och vänner kan dock vara synonymt 

med socialt stöd i vissa fall, så dessa kategorier går ihop med varandra. Enligt Carlsson et 

al. (2004) kan minskade sociala kontakter även bero på minskad energi, ökad 

stresskänslighet, kognitiva problem och emotionella symptom. Att minskade sociala 

kontakter kan medföra sämre hälsa kan därmed bero på att både den fysiska och 

psykologiska domänen involveras. Det kan också vara förknippat med att social interaktion 

är ett grundläggande behov för människan, och därmed också en viktig del av livet för 

många, vilket även belyses av Widar et al. (2003). Otillräcklig kommunikation och 

minskat socialt stöd kunde bidra till social isolering, vilket bidrog till försämrad hälsa. Det 

är möjligt att minskade sociala kontakter kan leda till frustration och minskad motivation 

att delta i sociala aktiviteter, vilket även Wood et al. (2010) påvisar i sin studie.  
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Detta stärker sambandet mellan subkategorierna personliga relationer och socialt stöd. 

Stort socialt nätverk och positivt stöd medförde bättre hälsa, då detta också borde medföra 

en större trygghet och en gynnsam miljö för personlig utveckling. 

 

Upplevelsen att individuell hälsa kan vara kopplad till sociala faktorer i samhället 

(McKevitt et al., 2007) ligger i linje med faktorer som kan påverka hälsa enligt WHO 

(1998), vilket visar att hälsa är ett komplext begrepp som kan påverkas av många olika 

faktorer. Resultatet talar för att hälsa kan påverkas på olika sätt i olika kulturella och 

sociala miljöer, och att patienter i länder där social kontakt har begränsats av samhället 

(som i en diktatur) upplever sämre hälsa i den här domänen.    

 

Omgivning 

 

Endast sex av de inkluderade artiklarna berörde domänen omgivning (se tabell 4), vilket 

innebär att det här är den domän som påverkar hälsa i minst utsträckning. Detta stämmer 

överens med definitionen av hälsa enligt WHO (1998), där omgivning inte är en faktor 

som ingår. Det är dock motsägelsefullt, eftersom WHO (1998) även betonar att många 

olika faktorer i omgivningen kan bestämma och påverka hälsa. I dessa sex artiklar berördes 

alla subkategorier utom omgivning i hemmet. Det kan dock ha varit så att den har tagits 

upp i artiklarna, men att den inte har kopplats direkt till hälsa. Omgivning är också den 

domän som har flest subkategorier, och det kan vara svårt att särskilja dem alla.  

 

Att kunna delta i aktiviteter i omgivningen upplevdes som problematiskt, och oförmåga till 

det bidrog till social isolering. Det var antagligen anledningen till att patienter som 

upplevde att de kunde hantera omgivningen också upplevde en bättre hälsa (Rittman et al., 

2007). Enligt Hartman-Maeir, Soroker, Ring, Avnti och Katz (2007) kan fritidsaktiviteter 

förebygga försämrad hälsa och isolering. Därför är det av stor vikt att sjukvårdspersonal 

uppmuntrar patienten att delta i aktiviteter som de upplever som meningsfulla. Oförmåga 

att kunna transportera sig, köra bil och sätta sig i kontakt med samhället ledde till 

försämrad hälsa och kan vara relaterat till social isolering. Även Casey, Murphy, Cooney 

och O’Shea (2008) visar att det var viktigt för patienterna att vara i kontakt med samhället. 

Oförmåga att transportera sig kan också omöjliggöra rehabilitering. Därför är det av stor 

vikt att anpassa stöd och transport efter individen för att medföra adekvat sjukvård, öka 

integration och på så sätt även patientens sociala kontaktnät. Detta styrks av Hoffman et al. 

(2003) som visar att patienter som kunde förflytta sig i samhället var nöjda med sina 

personliga kontakter. Likaså påpekar Pryor (2008) att sjuksköterskan tyckte att det var 

viktigt att hjälpa patienten att uppnå självständighet. Motsägelsefullt nog så var 

omgivningsfaktorer även förknippat med en sämre hälsa (Algurén et al., 2011) vilket skulle 

kunna bero på att patienter med fler handikapp upplever kontakt med omgivningsfaktorer 

som problematisk.  

 

Ekonomiska problem var förknippade med frustration, bland annat för att det kunde 

medföra otillräcklig rehabilitering och stress, vilket också kan påverka hälsostatus 

(Ostwald, Bernal, Cron & Godwin, 2009; Socialstyrelsen, 2009). Enligt Widar et al. (2003) 

bidrog ekonomisk stabilitet post-stroke till trygghet och möjlighet till variation i vardagen, 

vilket tyder på att dessa faktorer är viktiga för hälsa. Förändringar i beteende kunde utföras 

av strokeöverlevare för att upprätthålla hälsa, och de upptäckte nya sätt att utföra 

aktiviteter på. Detta kan ses som ett försök att göra det bästa av den rådande situationen, 

för att hitta tillbaka till upplevelsen av hälsa.  
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Även Ewan, Kinmond och Holmes (2010) visar att överlevare tog nya vägar för att kunna 

utföra tidigare aktiviteter och att förändringar i beteende var viktigt för dem, vilket också 

bidrog till ökad självkänsla. 

 

Kvaliteten på kontakt med sjukvårdspersonal verkade vara viktigt för upplevelsen av hälsa 

(Algurén et al., 2011). Sjukvårdspersonal kan bidra med viktiga kunskaper, men en dålig 

kontakt kan medföra bristande kommunikation. Också Hedberg et al. (2007) påpekar 

vikten av bra kommunikation och att sjuksköterskan kan involvera patienten i vård och 

rehabilitering. Vissa patienter hade inte tillgång till rehabilitering, vilket orsakade lidande. 

Detta stärker betydelsen av rehabilitering (Barnes, 2003; Dijkerman et al., 1996; 

Socialstyrelsen, 2009; Stineman, 2001).  

Slutsatser 

 

Hälsa är ett komplext begrepp som påverkas av många olika faktorer, och skillnaderna var 

stora i patienters upplevda hälsostatus post-stroke. Detta verkar kunna vara relaterat till 

bland annat kulturella omständigheter. Domänen fysisk hälsa var viktig för patientens 

hälsoupplevelse, men försämring i fysisk status innebar inte automatiskt försämrad hälsa. 

Även domänen psykologi var viktig för hälsoupplevelsen, och hälsa verkade förämras med 

emotionella störningar, försämrad självkänsla och kognitiva problem. Inom domänen 

sociala relationer påverkades hälsa negativt av minskat eller litet socialt nätverk och social 

isolering. Patientens omgivning påverkade hälsan; framför allt var hälsan beroende av 

patientens förmåga att sätta sig i kontakt med samhället och patientens tillgång till samt 

kvalitet på rehabilitering.  

 

Förslag på vidare forskning  

 

Hälsa är ett begrepp som är svårtolkat, och mer forskning krävs kring vilka mätinstrument 

som är mest tillförlitliga att använda. Förhållandet mellan fysisk status, fysisk träning och 

hälsa behöver klargöras. Likaså behöver förhållandet mellan depression och hälsa samt 

förhållandet mellan kognitiv förmåga och hälsa undersökas ytterligare. Hur sexuell 

funktion och aktivitet påverkar hälsa kan vara intressant att ta reda på, och även hur viktiga 

faktorer i omgivningen är för hälsoupplevelsen kan vara värdefullt att studera vidare – inte 

minst hur sjukvårdspersonalens attityd och kunskap påverkar patientens upplevelse och 

skattning av sin egen hälsa.   
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I 

 

BILAGOR   

                  

Bilaga I  

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 

 



 

 

 

II 

 

Bilaga II 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet  

Typ 

 

Algurén, B., 

Fridlund, B., 

Cieza, A.,   

Stibrant 

Sunnerhagen, 

K., 

Christensson, L.  

2011 

Sverige 

 

Factors Associated 

With Health- 

Related Quality of 

Life After Stroke: 

A 1-Year Prospective 

Cohort Study 

Att identifiera självständiga 

faktorer för health-related 

quality of life (HRQoL) från 

ett biopsykosocialt 

perspektiv. 

Prospektiv kohortstudie med 

självskattningsskalor, 

standardiserade 

sjukdomsspecifika formulär 

och standardiserade 

intervjuer.  

 

n=106 

3 v 

(26) 

3 mån (30) 

1 år 

(21) 

 

Under det första året var problem med rekreation  

och fritid, personlighetsfunktioner, energi och  

gångfunktion associerat med sämre HRQoL.  

Variationer i HRQoL vid sex veckor och tre  

månader förklarades bäst av kroppsfunktioner,  

aktiviteter och deltagande medan variationer i  

HRQoL vid ett år bäst förklarades av kropps- 

funktioner eller omgivningsfaktorer.    

 

I 

P 

Carod-Artal, F. 

J., Trizotto, D. 

S., Coral, L. F., 

& Moreira, C. 

M. 

2009 

Brasilien  

 

Determinants of 

quality of life in 

Brazilian stroke 

survivors 

Att identifiera de viktigaste 

bestämningsfaktorerna för 

health-related quality of life 

(HRQoL) hos personer som 

har överlevt en stroke i 

Brasilien. 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

med standardiserade 

allmänna, sjukdomsspecifika 

och symptomspecifika 

frågeformulär. 

n= 266  

(6) 
Depression post-stroke var associerat med  

Kvinnligt kön, funktionshinder och lägre kognitiv  

funktion. HRQoL minskade signifikant då  

motorisk funktion, funktionshinder, funktionell  

status och humör försämrades.   

 

 

I 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet  

Typ 

 

Clarke, P., 

Marshall, V., 

Black, S. E., & 

Colantonio, A. 

2002 

Kanada 

 

Well-being after 

stroke in Canadian 

seniors 

Att undersöka mönster av 

välbefinnande hos personer 

som har överlevt en stroke 

och som bor i eget boende, 

samt att identifiera faktorer 

som minskar och ökar 

välbefinnandet. 

Retrospektiv kohortstudie. 

Sekundär analys av 

existerande data med 

deskriptiv statistik och 

multipel regressionsanalys. 

n=339 

(57) 
Jämfört med hemmaboende äldre som inte har  

genomgått en stroke så rapporterade de som hade  

gjort det en lägre känsla av välbefinnande. Det är  

också troligare att de personer som har överlevt en  

stroke är begränsade i sin fysiska och kognitiva  

funktion, att de rapporterar sämre mental hälsa  

samt att de lever med ett större antal komorbida  

hälsotillstånd. Mental hälsa och fysiska och  

kognitiva handikapp är associerade med en  

minskad känsla av välbefinnande hos de personer  

som har överlevt en stroke, medan socialt stöd och 

pedagogiska resurser dämpar inverkan av  

funktionell status på välbefinnande.   

 

I 

R 

Dalvandi, A., 

Heikkilä, K., 

Maddah, S.S.B.,  

Khankeh, H.R., 

& Ekman, S.L. 

2010 

Iran 

Life experiences 

after stroke among 

Iranian 

stroke survivors 

Att belysa hur personer som 

har överlevt en stroke 

upplever och uppfattar sitt liv 

efter genomgången stroke.   

Grounded theory-metod 

med strategiskt urval där 

semi-strukturerade 

intervjuer användes. 

 

n=10  

(0) 
Deltagarna i studien upplevde att inadekvat  

socialt och ekonomiskt stöd, brist på utbildnings- 

program, brist på tillgång till rehabilitering samt  

fysiska och psykologiska problem medförde  

funktionella störningar, dålig socioekonomisk  

situation upplösning av livet. Det centrala begreppet  

för livet efter stroke var funktionella störningar.  

 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet  

Typ 

 

de Weerd, L., 

Rutgers, 

W.A.F., 

Groenier, K.H., 

& van der Meer, 

K.  

2011 

Holland 

Perceived wellbeing 

of patients one year 

post stroke in general 

practice - 

recommendations for 

quality aftercare 

Att undersöka välbefinnandet 

hos patienter som återvände 

hem direkt efter utskrivning 

från sjukhuset, ett år post-

stroke, i jämförelse med den 

holländska befolkningen i 

allmänhet samt att bestämma 

faktorer som kan påverka 

välbefinnandet.   

Prospektiv kohortstudie där 

både patienter och 

vårdgivare fick fylla i 

standardiserade allmänna 

och symptomspecifika 

frågeformulär.   

n=68 

(11) 

 

Av deltagarna i studien upplevde 31 procent en  

försämring i funktionell status efter ett år, men 

 ingen signifikant skillnad mellan funktionshinder  

vid utskrivning och ett år post-stroke kunde  

upptäckas. Health-related quality of life (HRQoL)  

var relaterat till deltagande, depression och ångest. 

Strokepatienter upplevde nästan samma HRQoL  

som den holländska befolkningen i allmänhet,  

men minskad HRQoL var korrelerat till större  

börda för vårdgivaren.   

 

I 

P 

Hillen, T., 

Davies, S., 

Rudd, A.G., 

Kieselbach, T., 

Wolfe, C.D.  

2003 

England 

Self ratings of health 

predict functional 

outcome and 

recurrence free 

survival after stroke 

Att mäta självskattad 

hälsostatus och självskattad 

övergångs-hälsostatus hos 

personer som har genomgått 

en stroke, samt att jämföra 

hur de två är prospektivt 

förknippade med 

funktionshinder och 

återfallsfri överlevnad. 

Prospektiv fallstudie med 

uppföljning vid tre 

månader, ett år och tre år. 

Standardiserade allmänna 

frågeformulär användes. 

n=690 

3 

månader 

(129) 

1 år 

(334) 

Svaren på frågorna om självskattad hälsa (SRH)  

uppvisade ingen signifikant skillnad mellan de upp- 

följande intervjuerna. Svaren på frågorna om själv- 

skattad övergångs-hälsostatus (SRH transition) var  

dock signifikant mer negativa vid tremånaders- 

uppföljningen än vid alla efterföljande  

bedömningar. Jämfört med andra patienter var  

sannolikheten större att patienter som rapporterade sin 

hälsostatus som "mycket sämre" vid tre månader  

var rörelsehindrade vid ettårsuppföljningen.   

 

II 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet  

Typ 

 

Langhammer, 

B., Stranghelle, 

J.K., & 

Lindmark, B.  

2008 

Sverige  

 

Exercise and health-

related quality of life 

during the first year 

following acute stroke. 

A randomized 

controlled trial 

Att utvärdera påverkan av 

två olika träningsprogram 

hos patienter efter akut 

stroke på health-related 

quality of life (HRQoL) 

samt att undersöka hur 

graden av motorisk 

funktion, balans, 

gångkapacitet, aktiviteter i 

det dagliga livet och 

instrumentella aktiviteter i 

det dagliga livet påverkar 

HRQoL. 

 

Longitudinell randomiserad 

kontrollstudie där deltagarna 

delas in i två olika 

träningsgrupper; en med 

intensiv och välplanerad 

träning och en med vanlig 

individanpassad träning i 

samråd med sjukgymnast. 

n=75  

(12) 
Deltagarna i den vanliga träningsgruppen ökade  

HRQoL mer i förhållande till deltagarna i gruppen  

med intensiv träning. Deltagare med låga poäng på  

aktiviteter i dagliga livet, balans och motorisk  

funktion samt deltagare som inte kunde genomföra  

ett gångtest på sex minuter upplevde sämre hälsa.    

   I 

RCT 

Madden, S., 

Hopman, W. 

M., Bagg, S., 

Verner, J., & 

O’Callaghan, C. 

J. 

2006 

Kanada 

Functional status and 

health-related quality 

of life during inpatient 

stroke rehabilitation 

Att undersöka skillnader i 

funktionell status och health 

related quality of life under 

rehabilitering i slutenvård 

samt att undersöka 

associationen mellan 

förändringar i de två måtten. 

Retrospektiv analys av 

insamlad data i två olika 

databaser, på patienter 

inskrivna i slutenvård som 

hade fullbordat både SF-36 

och FIM-instrumentet. 

n=116 

(0) 
Funktionell status och HRQoL förbättrades  

signifikant under rehabiliteringen. Korrelationen 

mellan de två måtten var svag. 

II 

R 

McKevitt, C., 

Luse, A., & 

Wolfe, C. 

2003 

England  

 

The unfortunate 

generation: stroke 

survivors in Riga, 

Latvia 

 

Att belysa strokepatienters 

egna uppfattningar av 

påverkan av stroke ett år 

efter händelsen. 

Sekundär analys av 

existerande data med 

fenomenologiska metoder. 

Undersökningsgruppen 

bestod av 12 kvinnor och 8 

män mellan 47 och 81 år, 

och de valdes ut med 

strategiskt urval. 

n=20 

(0) 

De flesta deltagarna såg sin fattigdom som sitt  

största problem. Några klagade över sin oförmåga  

att tillgodose sina basala behov, mindre lön på  

grund av pågående medicinering och terapi. Hälften  

av de intervjuade deltagarna såg sin stroke som ett  

tecken som förebådade deras död. 

II 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 



 

 

 

VI 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod    

Ostwald, S.K., 

Swank, P.R., & 

Khan, M.M. 

2008 

USA 

Predictors of 

functional 

independence and 

stress level of stroke 

survivors at discharge 

from inpatient 

rehabilitation 

Att identifiera faktorer som 

kan predisponera för 

funktionellt oberoende och 

upplevd stress hos personer 

som har genomgått ens stroke 

och som har skrivits ut från 

rehabilitering inom 

slutenvården. 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

med insamling av data från 

journaler och 

standardiserade allmänna, 

sjukdoms- 

specifika och 

symptomspecifika 

frågeformulär. Dessa hade 

en speciell utformning för att 

de skulle kunna skannas 

inför dataanalysen.    

n=97  

(0) 
Personer som har genomgått en stroke upplevde en  

50-procentig förbättring efter utskrivning från  

rehabilitering inom slutenvården. National Institute  

of Health Stroke Scale, ålder, socioekonomisk status  

och antalet komplikationer förutsade 63 procent av  

variationer i den totala poängen på Functional  

Independence Measure (FIM). Totalt värde på FIM,  

depression och totalt värde på Stroke Impact Scale  

Emotion subscale förutsade 45 procent av poängen  

på Pereceived Stress Scale.   

 

II 

P 

Pajalic, Z., 

Karlsson, S., & 

Westergren, A. 

2004 

Sverige 

Functioning and 

subjective health 

among stroke 

survivors after 

discharge from 

hospital 

Att undersöka funktion och 

subjektiv hälsa hos personer 

som har överlevt en stroke sex 

månader efter utskrivning från 

sjukhus samt att undersöka 

mönster i funktion och 

aktiviteter och sambandet 

mellan funktion och subjektiv 

hälsa.  

Tvärsnittsstudie med 

explorativ design, där 

standardiserade allmänna 

och symptomspecifika 

frågeformulär användes.   

n=120 

(31) 

 

Aktiviteter i dagliga livet var nära relaterat till  

deltagande och fysisk hälsa. 
II 

P 

 

Rittman, M., 

Boylstein, C., 

Hinojosa, R., 

Hinojosa, M.S. 

& Haun, J. 

2007 

USA 

Transition 

experiences of stroke 

survivors 

following discharge 

home 

Att beskriva tre områden av 

psykosociala erfarenheter hos 

patienter som har genomgått 

en stroke under den första 

månaden efter utskrivning. 

Kombinerad prospektiv och 

kvalitativ studie med 

datainsamling från en 

tidigare utförd longitudinell 

studie. Djupgående semi-

strukturerade intervjuer och 

observationer kombinerades 

med standardiserade 

allmänna och 

symptomspecifika 

frågeformulär. 

n=125 

(0) 

Fynden indikerar att förändringar att förändringar i  

självkänsla, samhörighet med andra och integration i  

samhället utgjorde de största utmaningarna. 

I 

P, K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



 

 

 

VII 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalite

t  

Typ 

 

Skånér, Y.,  

Nilsson, G.H.,   

Sundquist, K., 

Hassler, E., & 

Krakau, I.  

2007 

Sverige 

Self-rated health, 

symptoms of 

depression and general 

symptoms 

at 3 and 12 months 

after a first-ever stroke: 

a municipality-based 

study in Sweden 

Att följa upp självskattad hälsa 

samt förekomsten av symptom 

på depression och generella 

symptom tre och tolv månader 

post-stroke i en population av 

personer som har genomgått 

sin första stroke. 

Prospektiv studie med 

insamling av data från 

journaler samt från 

standardiserade allmänna och 

symptomspecifika 

frågeformulär.  

n=187 

3 

månader  

(42) 

1 år 

(52) 

   

Hälsan skattades som god eller mycket god av 62  

procent tre månader post-stroke, och av 78 procent  

tolv månader post-stroke. Mer än hälften av  

patienterna led av symptom på depression, utan  

någon signifikant förbättring, vid tolv månader. De  

vanligaste generella symptomen efter tre månader var  

fatigue, sorg, smärta i benen, yrsel och irritation. Tolv  

månader post-stroke var förekomsten av att ha nära  

tillmgråten, irritation, försämrad koncentrations- 

förmåga, illamående och viktminskning signifikant  

lägre.  

I  

P 

Takahshi, R., 

Liehr, P., 

Nishimura, C., 

Ito, M.,  & 

Summers, L.C.  

2005 

Japan   

Meaning of health for 

Japanese elders who 

have had a stroke 

Att undersöka betydelsen av 

hälsa för äldre japanska 

personer som har genomgått 

en stroke.  

Sekundär analys av 

existerande data med 

fenomenologiska metoder.  

Patientgruppen bestod av 13 

män och 11 kvinnor som alla 

hade genomgått en stroke 

inom det föregående året.  

n=24 

(0)   

Enligt den strukturella definitionen är hälsa en  

värdefull gåva som erkänns av strokepatienter då de  

försöker att anpassa sig till rådande omständigheter.  

Hälsa definieras av tidigare erfarenheter och då de  

försöker att se dimensioner i det dagliga livet från ett  

nytt perspektiv. Bedömning av hur det går för dem  

skapas genom ögonen på andra som interagerar med  

dem, och genom vardagliga markörer som god aptit,  

lätt andning, smidigt tänkande och rörelse.    

 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 


