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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den näst vanligaste i världen. 

Efter stroke kan en rad komplikationer följa, bland annat afasi och urininkontinens. En god 

omvårdnad vid stroke hjälper patienten att upprätthålla sin psykiska och fysiska energi, vilket bland 

annat kan förebygga depression, stärka självbilden samt få patienten att inse sin värdighet som i sin 

tur ökar patienternas livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser 

av livskvalitet efter stroke. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och med systematisk 

sökning användes. Sökningen genomfördes i medline, cinahl och psycInfo. Resultat: Fem 

kategorier identifierades utifrån 17 studier. Dessa kategorier var begränsning i vardagen, roll- och 

identitetsförändring, betydelsen av ett socialt nätverk, psykiska påfrestningar, samt meningsfull 

vardag. Patienter upplevde nedsatt livskvalitet på grund av de fysiska och psykiska påfrestningarna, 

som medföljde strokeinsjuknandet, samt på grund av roll- och identitetsförändringar. God 

livskvalitet upplevdes av patienterna som bibehöll de sociala nätverken samt bevarade hoppet om 

förbättring. Slutsats: Förlust av fysiska förmågor och psykiska påfrestningar påvisade en negativ 

påverkan på patienternas livskvalitet. Likaså påverkades livskvaliteten negativt av förlust av det 

sociala nätverket då vissa av patienterna isolerade sig från omvärlden. Att bibehålla det sociala 

nätverket däremot påverkade livskvaliteten positivt, vilket även hoppet om förbättring gjorde. 

Nyckelord: Beroende av stöd, livskvalitet, socialt stöd, stroke, upplevelse.   
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1 Bakgrund 

1.1 Stroke 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den näst vanligaste i världen. I Sverige 

drabbas cirka 25 000–30 000 människor av stroke varje år. Män insjuknar i något högre 

utsträckning än kvinnor och det är vanligtvis äldre personer som drabbas. Hos de insjuknade är 

medelåldern 75 år, men en femtedel av de som insjuknar är under 65 år (Socialstyrelsen, 2017). 

Stroke är ett samlingsnamn för kardiovaskulära sjukdomar i hjärnan där blodtillförseln till hjärnan 

helt eller delvis upphör. I sin tur leder det till neurologiska bortfall som kan orsaka död eller 

symtom som kvarstår längre än 24 timmar. Stroke kan delas in i tre huvudkategorier; hjärninfarkt, 

hjärnblödning och hjärnhinneblödning (Wergeland, Ryen & Ødegaard-Olsen, 2011). 

Hjärninfarkt, som står för 85–90 % av alla strokefall, innebär att ett blodkärl i hjärnan täpps till, 

orsakat av en blodpropp. Hjärnblödning orsakar 10–12% av alla strokefall och innebär att en artär i 

hjärnan brister och den tredje kategorin, hjärnhinneblödning, står för 5% av alla strokefall. 

Hjärnhinneblödning beror på en blödning mellan hjärnhinnorna. De vanligaste riskfaktorerna för att 

drabbas av stroke är rökning, diabetes, högt blodtryck, förmaksflimmer och brist på fysisk aktivitet. 

När en person drabbats av stroke är tiden viktig. Ju längre tid det tar från strokeinsjuknandet tills 

dess att behandlingen startar desto större är risken att få bestående skador på hjärnan. Den akuta 

vården och behandlingen sker vanligtvis på särskilda strokeenheter på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2017). Där är det viktigt att bland annat patientens cirkulation och syresättning hålls stabil, för att 

förebygga eventuella komplikationer som vanligtvis uppstår inom de första 1–3 dygnen (Wergeland 

et al., 2011). Tidig mobilisering ur sängen samt rehabilitering är viktigt för att förhindra eventuella 

komplikationer som kan efterfölja en stroke samt för att öka förutsättningarna för återhämtning 

(Socialstyrelsen, 2017; Wergeland et al., 2011). 

 

1.2 Komplikationer efter stroke 

Stroke kan påverka individens livskvalitet och uppfattning om den egna kroppen. Många tvingas att 

leva med nedsatta funktionsförmågor under resten av sina liv (Horne, Lincoln, Preston & Logan, 

2014; Wergeland et al., 2011). De nedsatta funktionsförmågorna kan vara allt från förlamningar, 

dysfasi, agnosi, svårighet att orientera sig till tid och rum, afasi, urininkontinens till psykiska 

besvär. Vanliga psykiska besvär är emotionell instabilitet och depression. Depression förekommer 

hos ungefär 20–40% av strokedrabbade patienter. De psykiska besvären kan bero på skadan som 

uppkommit i hjärnan, men kan även bero på situationen i sig, då patienterna kan ha svårt att förstå 

det stora trauma de precis varit med om (Wergeland et al., 2011). Nedsatt fysisk funktion är vanligt 

förekommande efter stroke. Förlust av motoriken drabbar patienter på olika sätt och kan innebära 

att endast vissa kroppsdelar är inaktiva, men också att halva eller hela kroppen förlamas (Lindgren, 

2012). Nedsatt kognition uppkommer oftast i samband med en hjärnskada och innebär att patienter 

drabbade av stroke kan få svårt med minnet, uppmärksamhet och behandla information. Det utgör i 

sin tur en svårighet för strokedrabbade att fungera självständigt i vardagen (Björkdal, 2012). Mellan 

40 och 70 procent av de patienter som drabbas av stroke drabbas också av urininkontinens. 

Uppkomsten av urininkontinens kan förklaras genom att hjärnbarken som har i uppgift att fördröja 

eller frivilligt starta miktion är i störning. Patienter kan uppleva en överaktiv eller en underaktiv 

blåsa (Stenzelius, 2012). Risken för att drabbas av kommunikationssvårigheter i samband med 

stroke är stor. Afasi kan påverka individen på två olika sätt, antingen blir förmågan att kunna tala 

och skriva nedsatt eller att förståelsen av tal och skrift försämras. Individen kan även drabbas av 

afasi på båda sätt (Apt, 2012).  
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1.3 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med stroke 

Inom sjuksköterskans profession ingår ansvaret att främja hälsa, förhindra sjukdom samt att lindra 

och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor upplever att de har en 

central roll i omvårdnaden med patienter som drabbats av stroke (Chen, Dongxia Xiao & De Bellis, 

2015). Att ingå i ett multiprofessionellt team vid vårdande och rehabilitering av patienter efter 

stroke beskrivs ha en stor betydelse (Burton & Gibbson, 2005; Chen et al., 2015; Ryan, Harrison, 

Gardiner, Jones, 2017). 

Vid ett akut skede är patientens stabilitet i fokus och sjuksköterskan har den primära rollen vid 

övervakning av patientens tillstånd. Vitala parametrar, neurologstatus samt medvetandegrad följs 

kontinuerligt (Wergeland et al., 2011). Patientens nutritionsstatus, eventuella sväljningssvårigheter 

och residualurin bedöms också (Tulek, Poulsen, Gillis & Jönsson, 2017; Wergeland et al., 2011).   

Rehabilitering innebär vård som hjälper patienten att anpassa sig till sin nya livssituation. Det är 

viktigt för att patienten skall få tillbaka så mycket som möjligt av sin fysiska förmåga. Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att stödja patienten vid återhämtning och rehabilitering 

(Wergeland et al., 2011). Fysisk återhämtning har i tidigare studier påvisats vara viktigt de första 

dagarna efter stroke (Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011). Därför bör patientens behov 

bedömas redan vid ett tidigt stadie och utifrån det, bör sjuksköterskan sätta upp mål tillsammans 

med patienten (Chen et al., 2015; Tulek et al., 2017). 

Det emotionella stödet från sjuksköterskan är väsentligt för att patienterna ska kunna hantera och 

adaptera till komplikationerna som stroke ger (Burton & Gibbson, 2005). Uppgifter som att hjälpa 

till, trösta, jobba tillsammans med patienter och anhöriga samt skapa en positiv relation till 

patienten är viktiga (Wergeland et al., 2011). Att undervisa patienter utifrån ett personcentrerat 

perspektiv ingår inom sjuksköterskans profession. Undervisningen syftar till att göra patienten 

delaktig i sin vård samt att skapa en trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskan 

ska därför erbjuda information om strokerelaterade biverkningar och undervisa patienterna hur de 

kan förebygga förekomsten av en sekundär stroke. Patientens förmåga av egenvård och self-

efficacy bör uppmärksammas och stärkas genom att anpassa informationen efter individen. Det 

innebär att sjuksköterskan träffar patienten ansikte mot ansikte och använder sig av praktiska 

färdighetsuppbyggnader (Chen et al., 2015).  

En god omvårdnad hjälper patienten att upprätthålla sin psykiska och fysiska energi, vilket bland 

annat kan förebygga depression, stärka självbilden samt få patienten att inse sin värdighet 

(Wergeland et al., 2011). 

 

1.4 Livskvalitet 

World Health Organization (WHO, u.å.) definierar livskvalitet som individens uppfattning om sin 

ställning i livet i relation till omgivningens kultur och värdesystem. Uppfattningarna innebär mål, 

förväntningar och normer som individen har. Faktorer som har inflytande på livskvalitet är fysisk 

och psykisk hälsa, personlig tro och sociala relationer. Livskvalitet är betydelsefullt för bedömning 

av patientens hälsa (ibid.).  

En underkategori till livskvalitet är hälsorelaterad livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet är baserad 

på att sjukdomens komplikationer påverkar patienten fysiskt, psykiskt samt socialt och används ofta 

inom hälso- och sjukvården. Fokusen på hur sjukdomen påverkas ses utifrån ett individuellt 

perspektiv. Tidigare studier har visat att om livskvalitet bedöms individuellt, resulterade det i en 

bättre interaktion mellan patient och sjukvårdspersonal (Swan, Speyer, Heijnen, Wagg & Cordier, 

2015).  
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Hälsorelaterad livskvalitet är en avgörande faktor för strokehantering. Tidigare forskning visade att 

livskvaliteten vid stroke har visat sig vara nedsatt (Mahesh, Gunathunga, Jayasinghe, Arnold & 

Liyange, 2017). 

 

1.5 Problemformulering 

Att drabbas av stroke innebär förändringar för livet. Strokedrabbade patienter är därför sårbara 

eftersom de kan tvingas leva med en rad komplikationer för resten av sina liv. Stroke medför också 

en påverkan på individens livskvalitet och uppfattningen om den egna kroppen, vilket kan orsaka 

lidande för patienten. För att kunna se patientens behov är det viktigt att hälso- och sjukvården tar 

hänsyn till patientens individuella upplevelser av stroke och hur de påverkar deras livskvalitet. Av 

den anledningen görs litteraturstudien, för att undersöka patienters upplevelse av livskvalitet efter 

stroke som innebär att sjukvårdspersonal tidigt kan klargöra patienternas behov efter stroke och 

vara dem behjälpliga på bästa sätt. 

 

2 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av livskvalitet efter stroke. 

3 Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och med en deskriptiv design genomfördes. För att 

besvara syftet användes en systematisk litteratursökning.   

3.2 Datainsamling 

De meningsbärande orden som identifierades utifrån syftet var stroke, livskvalitet och upplevelse 

som översattes i Svensk MeSH till stroke, quality of life och perception. Synonymen experience 

användes också till upplevelse. Medline, Cinahl och PsycInfo valdes ut som databaser att söka i. 

Begränsningarna var studier på engelska, studier publicerade mellan 2008 - 2018, Peer Reviewed 

och studier om vuxna som var 18 år och äldre. Mesh Heading, Cinahl Heading och Thesaurus 

användes för att få fram rätt ämnesord och sökningen kompletterades med fritextsökning. Se tabell 

1 nedan för att se sökorden i respektive databas och sökblock. Varje sökord söktes enskilt innan det 

kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND. Se bilaga 1, sökmatris.  
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       Tabell 1. Sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Medline (MH “Stroke”) 

(MH ”Stroke, lacunar”) 

(MH ”Quality of life”) Perception* 

Experience* 

Cinahl (MH “Stroke”) 

(MH ”Stroke patients”) 

(MH ”Stroke, lacunar”) 

(MH ”Quality of life”) Perception* 

Experience* 

PsycInfo (DE ”Cerebrovascular Accidents”) 

Stroke* 

(DE ”Quality of life”) Perception* 

Experience* 

*= Fritextsökning 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var kvalitativa vetenskapliga studier om patienter som hade drabbats 

av stroke. Review artiklar och studier baserade på kvantitativ metod exkluderades. Urvalet 

inspirerades av Kristensson (2014) och genomfördes i tre steg. Sökningarna resulterade i 262 

artiklar, varav 5 dubbletter och två tripletter. Således lästes 253 titlar gemensamt igenom i första 

urvalet. I urval två lästes sedan 95 abstrakt, uppdelade mellan författarna, som sedan gemensamt 

diskuterade vilka studier som gick vidare till urval tre. I det tredje urvalet lästes enskilt 39 artiklar i 

sin helhet, av dessa ansågs efter diskussion 17 artiklar kunna besvara litteraturstudiens syfte.  

 

3.4 Granskning/Värdering 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) mall “mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” användes för att granska de 17 

artiklarna som svarade på studiens syfte. Mallen användes i sin helhet och det fokuserade på att 

granska samtliga studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Alla artiklarna 

granskades enskilt och sedan fördes diskussion om gemensamt beslut om artiklarnas kvalitet. Alla 

17 artiklar ansågs hålla god kvalitet och inkluderades därför i studien (SBU, 2014).  

 

3.5 Bearbetning och Analys 

En induktiv innehållsanalys inspirerad av användes som analysmetod. Samtliga artiklarna lästes i 

sin helhet enskild av författarna för att hitta likheter och skillnader som svarade på studiens syfte. 

Meningar som svarade på syftet färgmarkerades och diskuterades sedan tillsammans för ett 

gemensamt beslut av vilka meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. När ett 

gemensamt beslut fattades, uppdelades artiklarna mellan författarna och de meningsbärande 

enheterna översattes från engelska till svenska. Avstämning av all översättning genomfördes 

gemensamt. Sedan delades de meningsbärande enheterna in i koder enskilt utifrån den tidigare 
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uppdelningen av artiklar och en avstämning skedde innan nästa steg genomfördes. I det sista steget 

skapades fem överensstämmande kategorier som skulle presentera syftet av studien (Danielsson, 

2014). Kategorier som identifierades var Begränsning i vardagen, Roll- och identitetsförändring, 

Betydelsen av ett socialt nätverk, Psykiska påfrestningar, samt Meningsfull vardag. Exempel på 

analys se tabell 2.   

 

Tabell 2. Exempel på analys 

 

Meningsbärande enhet 

– Engelska 

Meningsbärande enhet - 

Svensk översättning 

Kod Kategorier 

Difficulties with activities 

of daily living such as 

washing, dressing, 

toileting, cooking and 

eating were identified by 

all participants... 

Svårigheter med dagliga 

aktiviteter som att tvätta, 

klä på sig, gå på toa, 

matlagning och ätandet 

identifierades av alla 

patienter... 

Förlust av aktivitet. Begränsning i 

vardagen. 

Being emotional, starting 

to cry easily, or feeling 

down frequently was 

experienced... 

Att vara emotionell, att ha 

nära till gråt eller att alltid 

känna sig nere upplevdes... 

Nedstämdhet. Psykiska 

påfrestningar. 

 

 

3.6 Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen som utvecklades år 1964 beskriver att all forskning som involverar 

människor kräver ett informerat samtycke. Det innebär att deltagarna får anpassad information om 

studiens upplägg, eventuella risker och förmåner som finns samt att medverkandet är frivilligt och 

att deltagarna kan när som helst utan motivering avbryta sitt deltagande. Helsingforsdeklarationen 

faställde också att det är ett krav för all forskning att genomgå etikprövning (Kristensson, 2014). 

Ett etiskt godkännande från etiska kommitté nämndes i 16 av studierna. En studie som saknade det 

hade ett etiskt krav på publicerande tidskrift. Författarna var medvetna om sin förförståelse att 

stroke patienter påverkas negativt av livskvalitet efter sjukdomen. Allt material som svarade på 

studiens syfte presenterades utan att författarnas personliga åsikter inkluderades.  
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4 Resultat 

Fem kategorier skapades, utifrån resultatet av 17 kvalitativa artiklar från länderna Australien (3), 

Italien, Indonesien, Finland, Sydafrika, Norge, USA (4), Kanada, Sverige, Irland (2) och Turkiet. 

Patienterna i studierna intervjuades mellan 4 veckor och 5 år efter att de hade fått diagnosen stroke. 

Följande kategorier skapades, Begränsning i vardagen, Roll- och identitetsförändringar, Betydelsen 

av ett socialt nätverk, Psykiska påfrestningar samt Meningsfull vardag. I resultatet följer under 

varje kategori en kort sammanfattning av dess innehåll för att sedan redovisas mer ingående.  

4.1 Begränsning i vardagen  

Begränsning i vardagen tar upp hur patienternas livskvalitet påverkades av komplikationer till följd 

av stroke. Komplikationerna utspelar sig i patienternas dagliga liv och effekt på livskvaliteten. 

Patienter drabbade av fysisk funktionsnedsättning till följd av stroke upplevde en sämre livskvalitet. 

De kunde inte längre utföra sina dagliga aktiviteter (Arkan, Beser & Ozturk, 2018; Dalvandi, 

Heikkilä, Maddah, Khankeh & Ekman, 2010; Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012; 

Norris, Allotey & Barrett, 2011; White, et al., 2008). Patienterna var i behov av assistans större 

delen av dagen (Casey, Murphy, Cooney & O’Shea, 2008; Maleka, Stewart & Hale, 2012; Norris et 

al., 2012; Simeone, Savini, Cohen, Alvaro & Vellone, 2014). Känslan av att inte längre vara 

kapabla till att utföra sysslor det de tidigare kunnat utföra var stark, vilket ledde till att patienterna 

upplevde att de hade blivit berövade på sin frihet. Den begränsade självförmågan innebar också att 

de kände sig odugliga och oföretagsamma. De kände sig inte heller längre bekväma att gå ut och 

utföra aktiviteter utanför hemmet (Danzl et al., 2013; White et al., 2008). Patienter med 

urininkontinens drack mindre vätska när de visste att de skulle ut från hemmet samt att de ibland 

valde att hellre stanna hemma då de ansåg att urininkontinensen begränsade dem. Om de stannade 

hemma upplevde de att det var lättare att hantera urininkontinensen (Arkan, 2018; White et al., 

2014). 

Afasi var en av de komplikationerna som patienterna diagnostiserades med efter stroke som bidrog 

till begränsningar i vardagen (Barrow, 2008; Grohn et al., 2012; Grohn, Worrall, Simmons-Mackie 

& Hudson, 2014; Niemi & Johansson, 2013). Förmågan att kommunicera upplevdes försämra 

livskvalitet då patienterna hade svårt att göra sig förstådda samt förstå andra i omgivningen. 

Läsandet och skrivandet som inte hade varit något större bekymmer innan strokeinsjuknandet 

upplevdes vara ett hinder i den nya vardagen (Grohn et al., 2012, 2014; Niemi & Johansson, 2012).  

Den fysiska miljön utgjorde hinder för en god livskvalitet. Förflyttningar i hemmet blev besvärligt 

för patienter med hjälpmedel då boendet var trångt och möbler stod i vägen (Casey et al., 2008; 

Maleka et al., 2012; Simone et al., 2014). Patienterna upplevde också en rädsla över att ramla i 

hemmet. Att åka rullstol på egen hand ute på vägarna var inte optimalt då det inte upplevdes säkert 

(Casey et al., 2008; Maleka et al., 2012).  

Till följd av sin fysiska funktionsnedsättning blev flertalet patienter i arbetsför ålder tvungna att 

sjukskriva sig från sina jobb. Inkomstförlusten ledde till ekonomiska problem för både patienterna 

och deras familjer. Att inte ha tillräckligt med pengar för hyra och för att försörja sin familj var 

tankar som ständigt fanns kvar (Maleka et al., 2012; Norris et al., 2012). Patienterna ansåg att om 

ekonomin löste sig skulle en hel del av problemen som uppkommit efter stroken lösas samt att deras 

liv skulle bli mer stabilt (Dalvandi et al., 2010; Norris et al., 2012). 

Patienter drabbade av stroke upplevde att deras livskvalitet reducerades när de ansåg sig vara en 

belastning för sina anhöriga. Att återfå sina fysiska förmågor upplevdes inte gynna enbart 

patienterna längre, utan önskades även för att avlasta närstående så att de inte skulle behöva ge stöd 

(Maleka et al., 2012; Simone et al., 2014; White et al., 2008). Föräldrar som drabbades av stroke 
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beskrev att de upplevde skuldkänslor då de var beroende av sina barn och upplevde att de hindrade 

barnen från att leva sina egna liv (Maleka et al., 2012; Simone et al., 2014).  

 

4.2 Roll- och Identitetsförändringar 

Stroke bidrog till att patienter inte längre kunde upprätthålla roller som de hade innan 

insjuknandet. Det påverkade deras självbild vilket medförde en sämre upplevelse av livskvalitet.  

Livet efter stroke innebar förändringar av roller och identitet i både hemmet och samhället som 

påverkade livskvaliteten (Bourland, Neville & Pickens, 2015; Maleka et al., 2012).  Patienterna 

upplevde en sämre självbild (Barrow, 2008; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2012; 

Niemi & Johansson, 2013) Kroppsliga förändringar till följd av strokeinsjuknandet fick en del 

patienter att ställa sig frågan vem de egentligen var. Patienter som drabbats av stroke upplevde att 

de inte kände igen sin egen kropp och levde med känslan av att ha tappat bort sig själva 

(Kouwenhoven et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013). De upplevde sig fångade i sin egen kropp, 

och hade tankar om att de aldrig kommer att bli sig själva igen, vilket framkallade en känsla av 

misslyckande (Kouwenhoven et al., 2012). 

Manliga patienter beskrev frånvaron av den fysiska styrkan stod i vägen för att skydda och försörja 

familjen och beskrev det som ett slag mot sin manliga identitet (Dalvandi et al., 2010; Green & 

King, 2009). Kvinnorna upplevde att deras roll i hemmet gick förlorad eftersom de inte längre 

kunde upprätthålla hushållssysslor eller ta hand om sina barn (Casey et al., 2008; Green & King 

2009; Maleka et al., 2012). En sorg upplevdes då patienterna inte längre kunde vidmakthålla sina 

roller i familjen och samhället, och att rollerna hade tagits över av andra i närheten (Maleka et al., 

2012). 

 

4.3 Betydelsen av ett socialt nätverk 

Socialt stöd, både från vänner eller anhöriga, spelade en viktig funktion i upplevelsen av livskvalitet 

efter stroke. Både en sämre och bättre upplevelse av livskvalitet beskrevs av sociala nätverk.   

Ett starkt socialt nätverk identifierades som en bidragande faktor för en god livskvalitet. Patienter 

som hade familj och vänner vid sin sida efter strokeinsjuknandet upplevdes leva ett framgångsrikt 

liv fastän de inte fullt hade återhämtat sig (Grohn et al., 2012, 2014; Niemi & Johansson, 2013). Det 

var via relationer med familjemedlemmar och vänner som patienterna upplevde tillhörighet med 

samhället (Casey et al., 2008; Niemi & Johansson, 2013). Genom att möta andra patienter i samma 

situation under rehabiliteringen och terapin upplevde patienterna att de blev stärkta och att de i sin 

tur kunde erbjuda hjälp och motivation till andra patienter (Grohn et al., 2012, 2014). 

En del patienter uttryckte att de fysiska funktionsnedsättningarna ledde till att sociala relationer de 

hade innan strokeinsjuknandet blev svåra att bibehålla vilket påverkade deras livskvalitet negativt 

(Bourland et al., 2015; Danzl et al., 2014; Grohn et al., 2012). Att bilda relationer på nytt upplevdes 

svårt på grund av att patienterna fokuserade på sin sjukdom vilken de ansåg skulle komplicera 

mötet med andra (Danzl et al., 2014; Kouwenhoven et al., 2012). Det bidrog till att patienterna 

isolerade sig i sina hem och upplevde en låg livskvalitet (Dalvandi et al., 2010; Kouwenhoven et al., 

2012; Maleka et al., 2012). Vissa patienter upplevde dock att det fungerade att samspela med nya 

människor om personerna tog sig tid att lyssna och visade empati (Niemi & Johansson, 2013). 
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4.4 Psykiska påfrestningar 

En gemensam nämnare för strokedrabbade var oro, frustration och nedstämdhet. Psykiska 

påfrestningar beskriver hur patienterna upplevde sin livskvalitet när de ständigt kämpade med 

rädsla och oro över morgondagen. 

Patienter som drabbats av stroke upplevde känslor som frustration, stress och nedstämdhet 

(Balakrishnan et al., 2017; Danzl et al., 2013; Green & King 2009; White et al., 2008). Att vara 

emotionell, att lätt börja gråta samt att alltid känna sig nedstämd var också känslor som beskrevs 

och påverkade livskvaliteten negativt (Kouwenhoven et al., 2012). Det förekom också rädsla på 

grund av oro inför morgondagen, vilket i sin tur också bidrog till nedsatt livskvalitet (Balakrishnan 

et al., 2017; Danzl et al., 2013; White et al., 2008). Ångest för att inte fullständigt återhämta sig 

förekom hos patienter. Det fanns också en oro för att drabbas av en stroke igen (Casey et al., 2008; 

Green & King 2009).  

Patienter med urininkontinens oroade sig konstant över toalettbesök och hur de enkelt skulle kunna 

genomföra dem. Vid utflykter var toalettens placering alltid det första patienterna tog reda på och 

funderade över på grund av oron över urininkontinensen. Några patienter hade befunnit sig ute och 

inte längre kunnat hålla sig, vilket ledde till att en olycka skett. De beskrev händelsen som 

förnedrande och pinsam. Att ständigt oroa sig över toalettbesök och eventuella olyckor bidrog till 

en nedsatt livskvalitet (Arkan, 2018; White et al., 2014).  

 

4.5 Meningsfull vardag 

Att hitta en meningsfull vardag bidrog till ökad livskvalitet. Kategorin beksriver känslan av hopp, 

självständighet och att se livet ur ett nytt perspektiv. 

Patienter upplevde att om de bevarade hoppet att uppnå framsteg med rehabiliteringarna och att 

återfå hälsan hade de en bättre livskvalitet (Barrow, 2008; Grohn et al., 2012, 2014). Att 

strukturerat planera vardagen och att sätta upp mål genom en positiv inställning hjälpte patienterna 

att uppnå förbättring (Grohn et al., 2012, 2014).  

Fullständigt välbefinnande och mening i livet upplevdes när de fysiska förmågorna förbättrades och 

de kunde delta i meningsfulla aktiviteter igen (Bourland et al., 2015; Grohn et al., 2014; Hornes et 

al., 2014; Simeone et al., 2014). Självständighet beskrevs vara betydande och ett av de främsta 

skälen till att patienterna upplevde en god livskvalitet. De kunde utföra sina förlorade aktiviteter 

igen och återfick kontroll över sina liv samt en ökad känsla av värde (Balakrishnan et al., 2017; 

Grohn et al., 2012, 2014; Norris et al., 2011; Simeone et al., 2014).  

Patienterna upplevde att de uppskattade livet på ett nytt sätt efter sin stroke. Gamla relationer 

värderades högre och nya aktiviteter ersatte de förlorade. Livet fick en ny innebörd och en ökad 

känsla av livskvalitet uppstod (Bourland et al., 2015; Green et al., 2009). 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balakrishnan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28287467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balakrishnan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28287467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balakrishnan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28287467
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En styrka av att använda en litteraturstudie med systematisk sökning innebär sammanställning av 

den kunskap som finns inom det valda området enligt Forsberg och Wengström (2016). Denna 

metod gjordes för att få en autentisk överblick av det data som finns inom området. 

Cinahl, Medline och PsycInfo ansågs vara relevanta av den orsaken att databaserna omfattar artiklar 

inom omvårdnad och täcker forskning inom olika delar av världen vilket ses som en styrka enligt 

Forsberg och Wengström (2016). Tre databaser användes för att öka trovärdigheten till studiens 

resultat samt för att få en sådan bred sökning som möjlig. Sökningen begränsades till Peer review 

för att det innebär att artiklarna är granskade och är faställd som vetenskapliga (Kristensson, 2014), 

och engelska språket som är internationellt och behärskas av många runt i världen.  

Sökorden som identifierades från studiens syfte söktes under samma förutsättning i samtliga 

databaserna för ett trovärdigt resultat. Vilka sökord som söktes utifrån respektive databas 

ämnesordlista och vilka som söktes som fritextsökning utgick från en provsökning om vilka 

relevanta träffar som kom upp utifrån syftet. ”Perception” och ”Experience” valdes att söka som 

fritextord eftersom det ökade antalet relevanta träffar. Därefter användes samma sökstrategi i 

samtliga databaser för en trovärdig sökning. En kombination av fritextsökning och ämnesord valdes 

för att skapa bästa möjliga träffar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Användandet av väldefinierade inklusions- och exklusionskriterier uppfattas som en styrka då det 

enligt Rosen (2014) bidrar till att få fram relevant litteratur av den studiepopulationen som väljs att 

undersökas. En styrka att endast inkludera kvalitativa artiklar var av orsaken att det endast söktes 

patienternas subjektiva upplevelse av livskvalitet. Patienter under 18 exkluderades då stroke är mer 

känt hos vuxna och var av författarnas intresse att undersöka. Titlarna till samtliga träffar lästes 

tillsammans vid första urvalet vilket minskade risk för bias i studien, däremot var en svaghet att 

resterande steg i urvalen lästes enskilt vilket möjliggjorde förekommandet av bias enligt 

Kristensson (2014). Detta kunde ha gjorts annorlunda på så sätt att även de resterande urval lästes 

tillsammans. Att inkludera 17 artiklar i studien kan vara en styrka eftersom det bidrog med ett stort 

urval till studiens resultat. Att artiklarna som inkluderades i studien var från olika länder bidrog 

med en större representation av hur stroke ser ut runt om i världen vilken är en styrka.  

En svaghet i studien är att SBU mallen för granskning av artiklarnas kvalitet upplevdes som svår att 

använda vid kvalitetsbedömning, vilket kan ha medfört att det finns en risk att författarna kunde 

felbedömt kvaliteten av artiklarna. Istället kunde en säkrare kvalitetsbedömning användas som 

poänggav varje fråga. De 17 artiklarna som svarade på studiens syfte analyserades tillsammans för 

att skapa gemensamma kategorier vilket bidrog till att risken för bias minimerades då resultatet 

hade två perspektiv enligt Kristensson (2014).  

Hos en studie förekom inte ett etisk godkännande, men eftersom tidskriften hade ett krav på etisk 

godkännande för alla sina publicerade studier valdes artikeln att ha kvar. Att vara medveten om 

vilka förförståelse som föreligger om livskvalitet efter stroke var en styrka då risken för att 

personliga värdering skulle påverka resultatet minimerades enligt Kristensson (2014).   

Studien gjort av Green och King (2009) intervjuade både manliga patienter med stroke och deras 

fruar som var vårdgivare till dem. Artikeln valdes att använda då det gick att särskilja vad som 

sades av manliga patienter genom tydliga citationerna och underrubriker. Studien av Barrow (2008) 

som också innefattade deltagare som inte hade drabbats av stroke gick också att särskilja av 

författarna. Danzl et al. (2013) nämnde ett stort bortfall som var på 175 deltagare av 200. Eftersom 

artikeln svarade på syftet valdes den att inkludera i litteraturstudien.  



 
 

13 
 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av livskvalitet efter stroke. 

Sammanfattningsvis genomsyras resultatet av studien av att patienterna upplevde att stroke hade 

förändrat deras liv samt påverkat deras livskvalitet. Livskvaliteten upplevdes försämrad, delvis på 

grund av att stroke efterföljdes av begränsningar i vardagen, till exempel att inte längre vara kapabel 

till att utföra de vardagliga sysslorna och känslan av att vara berövad på sin frihet. Den upplevdes 

också försämrad på grund av den frustration och oro som patienterna dagligen brottades med, 

förändringar i det sociala nätverket samt roll- och identitetsförändringar. Något som förbättrade 

livskvaliteten var hoppet om att bli bättre och några patienter blev sakta men säkert mer 

självständiga tack vare återkomst av de fysiska förmågorna. Att ha drabbats av en stroke fick 

patienterna att se annorlunda på livet och uppskatta det de hade, vilket gjorde att livskvaliteten 

ökade successivt.  

 

I samtliga 17 artiklar upplevde patienter med fysisk funktionsnedsättning orsakad av stroke att 

begränsningar i deras dagliga aktiviteter ledde till en försämrad livskvalitet. Många patienter 

upplevde en social isolering som uppkom i resultat av brist på ett socialt nätverk. Tidigare studier 

visar att saknaden av ett socialt stöd påverkar patientens livskvalitet negativt (Hopman & Verner, 

2013; Lynch, Butt, Heinemann, Victorson, Nowinski, Perez, & Cella, 2008). Risk för isolering till 

följd av minskat socialt stöd förekom hos patienter med komplikationer efter stroke (Hopman & 

Verner, 2013). Redan år 1992 visade en studie att de patienter som bedömdes ha lägst socialt stöd 

var också de som presterade minst vid återhämtning efter fysisk nedsättning (Glass, Matchar, 

Belyea & Fuessner, 1992). I en tidigare studie framkom ett liknande resultat av att social isolering 

var en bidragande faktor till låg livskvalitet (Almborg, Ulander, Thulin och Berg, 2010). 

Sjuksköterskan har ett ansvar i samhället att främja insatsen av det sociala stödet hos sårbara 

patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Depression och ångest var symtom patienter upplevde till följd av stroke och bidrog till en sämre 

livskvalitet. Liknande resultat uppmärksammas i tidigare studie och beskriver att poststroke 

depression förknippades med avsaknaden av ett socialt stöd samt praktiskt stöd för patienter med 

fysiska funktionsnedsättningar. De patienter som upplevdes må psykiskt bra bedömdes ha en högre 

känsla av livskvalitet (Northcott, Moss, Harrison Hilari, 2016). Socialstyrelsen (2018) skriver att 

depression och ångest är vanliga psykiska sjukdomar som förekommer efter en stroke. Det 

rekommenderas att erbjuda samtalsstöd till strokedrabbade patienter under tiden de är inskrivna på 

sjukhus men även tiden efter, för att få stöd av att hantera komplikationer som kan uppkomma av 

sjukdomen. Medicinsk behandling är likaså en rekommendation. 

Psykiska påfrestningar kan utgöra ett hot mot patienters autonomi. Därför har hälso- och 

sjukvårdspersonalen i uppgift att ha ett etiskt förhållningssätt genom att vårda patienten utifrån ett 

personcentrerat perspektiv. Det stärker i sin tur patientens delaktighet i sin egen vård (ibid.). 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienter med fysisk funktionsnedsättning upplevde att 

de var beroende av andra för hjälp att få vardagen att fungera. Det medförde att en sämre upplevelse 

av livskvalitet framkallades. Riksstrokes (2016) som registrerar och redovisar om strokesjukvården 

i Sverige rapporterade att beroende av ADL uppgavs hos mer än hälften av strokedrabbade patienter 

som bodde hemma, även de som bodde i särskilda boende var i behov av assistans. Anhöriga till 

patienterna var oftast de som erbjöd stöd.  

https://www.facebook.com/
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Tidigare forskning påvisar att när beroendet av praktisk assistans upphörde hos patienter innebar det 

att känslan av livskvalitet ökade. Fokus på patienternas självständighet i egenvård och rörlighet 

hade en positiv inverkan på livskvalitet (Clarke, Lawrence och Black, 2000). Individanpassad 

rehabilitering som ska hjälpa patienter att återfå sina fysiska förmågor eller hindra en fullständig 

förlust av de förmågor som finns kvar är viktig för att stärka självständighet efter att ha drabbats av 

en stroke (Socialstyrelsen, 2017).   

Resultatet visade att rollförändringar uppstod i samband med stroke och bidrog till en sämre 

upplevelse av livskvalitet. Dock upplevdes begränsningar rollförändringar medförde på olika sätt 

mellan männen och kvinnorna i litteraturstudien. Tidigare forskning styrker litteraturstudiens 

resultat och beskriver att kvinnliga deltagare upplevde det besvärligt att försöka upprätthålla sina 

traditionella kvinnliga roller i hemmet och att det hade en negativ påverkan på identiteten som 

mödrar, fruar och hemmafruar. De uttryckte förlust av sina tidigare självbild (Kvigne,Kirkevold & 

Gjengedal, 2004). Män upplevde ha det svårare att acceptera sina rollförändringar och reagerade 

med ilska (Murray & Harrison, 2009). 

God livskvalitet upplevdes när patienterna hade ett optimistiskt tänkande om förbättring i 

litteraturstudiens resultat. Självständighet uppnåddes genom att de återfick delar av fysiska 

förmågor eller sina fullständiga fysiska förmågor och kunde återta sina tidigare dagliga aktiviteter 

eller ersätta dem mot nya. Tidigare studie har förknippat optimism och hopp med en bättre 

upplevelse av livskvalitet jämfört med patienter som saknade de egenskaperna (van Mierlo, 

Schröder, Heugten, Post, Kort & Meily, 2013). Ofullständig återhämtning av rehabilitering innebär 

inte en försämrad livskvalitet, utan att livet kan få mening trots de begränsningar som stroke 

bidragit till. Patienten drabbad av stroke kan få sin autonomi stärkt genom att ge information och 

makt vid beslutsfattning. Patientens hopp byggs upp genom att sätta upp mål och blicka framåt i 

tiden. Acceptans och hantering av patientens tillstånd samt uppskattning av det positiva efter ett 

förändrat liv bidrar slutligen till en god upplevelse av livskvalitet (Western, 2007).  

 

6. Slutsats 

Stroke var en stor påfrestning för individen och påverkade den upplevda livskvaliteten både positivt 

och negativt. Begränsningar i vardagen såsom att inte längre kunna utföra vardagliga sysslor, 

behovet av assistans, att vara en börda för sina närstående samt att inte göra sig förstådd bidrog till 

en nedsatt livskvalitet. Även känslan av att vara berövad på sin frihet, den ständiga oron över 

morgondagen, frustrationen och nedstämdheten bidrog till en nedsatt livskvalitet. Manliga patienter 

beskrev att strokeinsjuknandet fick dem att ifrågasätta sin manliga identitet, medan kvinnliga 

patienter upplevde att deras roll i hemmet gått förlorad då de inte längre kunde utföra 

hushållssysslor eller ta hand om sina barn. Att skapa nya relationer efter strokeinsjuknandet 

upplevdes av vissa patienter vara svårt, då de ansåg att sjukdomen komplicerade mötet med nya 

människor, bland annat på grund av svårigheten att kommunicera.  

Faktorer som påverkade livskvaliteten positivt var att ha ett starkt socialt nätverk av vänner och 

familj samt att bevara hoppet om förbättring. De patienter som bibehöll sitt sociala nätverk 

upplevde en god livskvalitet trots att de inte fullt återhämtat sig precis som patienterna som 

bevarade hoppet. Personcentrerad rehabilitering samt stöd att anpassa patienter till deras nya 

livssituation bidrar till goda förutsättningar av livskvalitet efter stroke.  
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6.1 Klinisk nytta 

Resultatet av litteraturstudien visar att patienter är i behov av social vägledning under 

rehabiliteringen samt psykiatriskt stöd för ett förbättrat liv efter stroke. Det multidisciplinära teamet 

har en viktig funktion då patienter som insjuknat i stroke drabbas psykiskt, fysiskt och socialt. De 

beskrivna faktorerna påverkar även varandra. Sjuksköterskan har en central roll i mötet med 

strokedrabbade patienter och därför är det viktigt att ha kunskapen om hur livskvalitet kan ha både 

negativ och positiv inverkan. Det är speciellt viktigt då livskvalitet är en individuell upplevelse och 

inte kan generaliseras. Den kunskapen kan bidra till en god vård för patienten genom att 

sjuksköterskan arbetar utifrån att förebygga lidande och främja hälsa.  

 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Att fortsätta undersöka livskvaliteten hos patienter efter stroke är viktigt då fortsatt forskning kan 

bidra till att mer specifikt undersöka vilka faktorer som påverkar livskvaliteten negativt respektive 

positivt. Om fortsatt forskning sker inom detta område, kan vårdpersonal tidigare fånga upp de 

faktorer som påverkar livskvaliteten negativt samtidigt som de kan försöka bidra till att förstärka 

faktorerna som påverkar den positivt. Mer forskning om hur vårdpersonal ska arbeta för att uppnå 

en bättre livskvalitet hos patienterna efter stroke rekommenderas. Ett förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara intervjuer med anhöriga till strokedrabbade.  
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Sökmatris 

  

 

Databas Sökord med 

begränsningar 

Resultat av 

antal träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstrakt 

Urval 3  

Lästa 

hela 

artiklar 

Urval 4 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning 

Medline 

2018-04-16 

Kl. 18.00 

S1. (MH ”Stroke”) 82,659     

 S2. (MH ”Stroke, 

lacunar”) 

418     

 S3. S1 OR S2 82,855      

 S4. (MH ”Quality of 

life”) 

159,863      

 S5. S3 AND S4 1,696     

 S6. Perception* 319,053      

 S7. Experience* 571,361     

 S8. S6 OR S7 869,335     

 S9. S5 AND S8 201     

 S9. Limits: English, 

2008-2018, All 

adults. 

100 100 33 17 8 

Cinahl 

2018-04-17 

Kl.13.00 

S1. (MH ”Stroke”) 54,966      
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 S2. (MH ”Stroke 

patients”) 

3,832      

 S3. (MH ”Stroke, 

lacunar”)   

149      

 S4. S1 OR S2 OR S3 56,694     

 S5. (MH ”Quality of 

life”) 

82,502     

 S6. S4 AND S5. 1,552     

 S7. Perception* 117,618     

 S8. Experience* 252,076     

 S9. S7 OR S8 346,508     

 S10. S8 AND S9 178      

 S10. Limits: English, 

Peer Reviewed, 2008-

2018, All adults. 

83 81 25 13 7 (+ 2 

dubbletter) 

PsycInfo 

2018-04-18 

Kl. 09.45 

S1. (DE 

”Cerebrovascular 

Accidents”) 

19,016     

 S2. “Stroke” (fritext) 36,022     

 S3. S1 OR S2 17,745     

 S4. (DE ”Quality of 

life”) 

49,860     

 S5. S3 AND S4 679     

 S6. Perception* 521,084     
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 S7. Experience* 522,408      

 S8. S6 OR S7 969,499     

 S9. S5 AND S8 143     

 S9. Limits: English, 

Peer Reviewed, 2008-

2018, Adulthood. 

79 72 37 9  2 (+ 5 

dubbletter 

och två 

tripletter) 

*= Fritextsökning 
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Bilaga 2. 

Artikelmatris          

        (1/17) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Arkan, G., Beser, A., 

Ozturk, V. (2018). 

Experiences related to 

urinary incontinence of 

stroke patients: A 

Qualititve Description. 

Journal of neuroscience 

nursing, 50(1) 42–47. 

Turkiet. 
 

Att bidra med omvårdnad 

genom att främja en bättre 

förståelse för patienter med 

urininkontinens efter stroke. 

Metod 
Kvalitativ studie. 
  
Design 
Deskriptiv. 

  
Urval 
15 patienter med SD (67.93 T 1.23 år.) 
  
Inklusionskriterier: 
Valfri deltagande till studien, 18 år och äldre, 

förstå och kommunicera på turkiska samt ha fått 

urininkontinens efter stroke.  
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer som pågick mellan 

oktober och november 2014. Intervjuerna skedde 

i patienternas hem och spelades in. Varje 

intervju varade mellan 20 och 64 minuter. 
  
Analysmetod 
Innehållsanalys.  
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 

Författarna var 

medvetna om sin 

egen förförståelse.  
Svagheter 
Könen av 

deltagarna 

redovisas ej.  
 

Urininkontinensen begränsade 

patienternas vardag då de inte 

längre kunde utföra sina dagliga 

aktiviteter.  
 
Rädsla, oro och stress över hur 

urininkontinensen skulle kunna 

förändra deras liv uppstod och 

bidrog till en sämre livskvalitet.  
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        (2/17) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Balakrishnan, R., 

Kaplan, B., Negron, R., 

Fei, K., Goldfinger, Z,. 

J., & Horowitz, R,. C. 

(2017).   

 

Life after Stroke in an 

Urban Minority 

Population: A 

Photovoice Project. 

International Journal of 

Environmental 

Research and Public 

Health, 14(3): 293  

USA. 

 

Att undersöka livskvaliteten hos 

strokeöverlevande i storstäder samt 

hos minoritetsslag och identifiera 

hinder och hjälpmedel som påverkar 

känslomässig och fysisk 

återhämtning. 

Metod 
Kvalitativ studie med Grounded theory 

ansats.  
  

Design 
Deskriptiv. 

   
Urval 
11 kvinnor och 6 män där medelåldern var 

64 år. 
 
Inklusionskriterier: 
40 år eller äldre och haft en stroke eller en 

TIA under de senaste fem åren. Att fysiskt 

och kognitivt kunna medverka på 

gruppmöten. Att kunna hantera en 

digitalkamera.  
  

Datainsamlingsmetod 
Deltagarna tog foton som representerade 

hur deras liv såg ut efter en stroke. Fotona 

diskuterades på gruppträffar som var 

inspelade. Datainsamlingen varade mellan 

november 2010 till july 2010.  
  

Analysmetod  
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor  
Tydligt syfte. 
Tydligt beskrivet urval 

och metod.  
Datainsamlingen 

analyserades ett flertal 

gånger av tre olika 

forskare.  
 

Svagheter 
Inga exklusionskriterier 

nämns.  
 

Fysisk och känslomässig 

påverkan av stroke som av de 

flesta deltagare antingen 

övervanns eller accepterades. 
 
Känslor som frustration, 

depression och social isolering 

var en stark nämnare hos 

deltagarna, i perioder var 

deltagarna ofta ensamma. 
 
Acceptans och anpassning trädde 

fram efter som. Positiva vanor 

och livsstilsförbättringar 

utvecklades. 
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        (3/17) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Barrow, R. (2008). 
 
Listening to the voice of 

living life with aphasia: 

Anne’s story 

International Journal of 

Language & 

Communication 

Disorders, 43(1): 30–46.  

Irland. 

 

Att undersöka och identifiera den roll som 

handikappsberättelser (dvs. de inre 

berättelserna vi lever i) spelar i hur Anne, en 

kvinna med afasi och hennes anhöriga, 

känner av stroke och afasi. 

Metod 
Kvalitativ studie.  

  
Design 
Deskriptiv. 

  
Urval 
Anne, en kvinna mitten av 40 års ålder. 

Hennes 14 åriga son, hennes bror. Samt 

ett antal terapeuter, kassapersonaler, 

grannar och receptionspersonal.  
  

Datainsamlingsmetod 
Grundlig intervju samt observationer av 

deltagarna och samling av personliga 

föremål. 
  

Analysmetod 
Innehållsanalys.  

Hög kvalitet.  
 
Styrkor  

Tydligt beskrivet syfte.  
Forskarens egna 

förförståelse till studien 

har hanterats.  
Relevant och logiskt 

resultat 
 
Svagheter 
Inget tydligt antal av 

urvalet. 
Relationen mellan 

forskaren och urvalet 

oklart.  
Inga inklusions- och 

exklusionskriterier 

nämnda till studien.  
 

Minskad livskvalitet 

orsakad av att patienten 

fick en sämre självbild 

efter att ha drabbats av 

afasi till följd av stroke.  
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                                                                                                                                                                                  (4/17) 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Bourland, L. R. E., Neville, 

A. M., & Pickens, D. N. 

(2011).  

 

Loss, Gain, and the 

Reframing of Perspectives 

in Long-Term Stroke 

Survivors: A Dynamic 

Experience of Quality of 

Life 

Top Stroke Rehabilitation, 

18(5): 437–49.  

USA. 

 

Att förstå den levda 

erfarenheten av 

livskvalitet hos sex 

långsiktiga stroke 

överlevande. 

Metod 
Kvalitativ studie med fenomenologisk 
ansats. 
 
Design 
Deskriptiv.   

  
Inklusionskriterier: 
Deltagare som har haft stroke i minst 24 

månader (undantag för en patient, 21 

månader), mellan åldrarna 58 till 80, 

kunna kommunicera på engelska.   
  
Urval 
Sex deltagare, tre män och tre kvinnor 

alla mellan åldrarna 50 och 79. 
  

Datainsamlingsmetod 
Deltagarna intervjuades två gånger, 

undantag för en deltagare. Intervjun 

spelades in. Deltagarna använde 

dagböcker de skulle anteckna sina 

upplevelse av stroke i. 
  

Analysmetod 
Tematisk analys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydlig definition av syfte.  
Relevant urval.  
Tydlig beskriven 

datainsamling.  
Detaljerad beskrivning av 

analysförfarande. 
Logiskt och begripligt 

resultat. 
 

Svagheter 
Forskarens förförståelse 

till studien framkom inte.   
Datainsamlingen 

genomfördes inte på lika 

förutsättning för samtliga 

deltagare.  
Saknar exklusionskriterier. 
 

Frustration skapades till förlorad 

aktiviteter och arbete.  Förlorad identitet 

upplevdes av bundenhet till andra i 

närheten. Det bidrog till dålig upplevelse 

av livskvalitet.  
 
Förmågan att delta i meningsfulla 

aktiviteter och att förflytta sig självständigt 

i samhället efter rehabilitation fick 

deltagarna att känna sig som människor 

igen. De återfick kontroll över sitt liv och 

ökad livskvalitet 
 

Tacksamhet upplevdes för nya normer, 

perspektiv och beteende som uppstod efter 

stroke. Fastän deltagarna förlorade mycket 

efter stroke skapades betydelsefulla 

relationer och aktiviteter. Det bidrog till en 

ökad livskvalitet.   
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        (5/17) 

Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Casey, D., Murphy, K., 

Cooney, A., & O’Shea, 

E. (2008). 

 

Patient perceptions 

having suffered a 

stroke in Galway. 

British Journal of 

Community Nursing, 

13(8): 1977 – 1987.  

Irland. 

 

Att undersöka äldre irländares 

uppfattning om deras hälsa och 

självständighetsnivå efter en 

stroke, samt belysa de faktorer 

som förbättrade eller minskade 

deras förmåga att upprätthålla 

livskvaliteten efter deras stroke. 

Metod 
Kvalitativ studie med 
Grounded Theory ansats. 

  
Design 
Deskriptiv.  

   
Urval 
20 patienter varav 10 män 

och 10 kvinnor mellan 

åldrarna 65 och 87. 
Inklusionskriterier: 
Patienter över 65 år med 

stroke. 
  

Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Semistrukturerad intervju 

som varade under sex 

veckor.  
  

Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydligt syfte. 
Jämnt antal mellan 

könen. 

Detaljerad beskrivning 

av studiens utförande.  
 
Svagheter  
Otydlig om forskarna 

har övervägd sin 

förförståelse.  
Exklusionskriterier 

saknas.  
 

En del fysiska besvär som kraftlöshet och 

förlamning av halva kroppen, tal och syn 

svårigheter reducerade livskvaliten. De patienter 

som trots deras fysiska begränsningar kunde agera 

självständigt större tiderna av dagen kände sig 

friska och hade en positiv syn på livet. De patienter 

som däremot var beroende av assistans kände sig 

som en fånge i sin egen kropp.  
 
Sorg av förlust av kontroll och identitet.  
 
Behov av att anpassa sin miljö efter sin 

nya  funktionshinder påpekades och .  
 
Ett socialt nätverk belystes som en viktig aspekt av 

en god upplevelse av livskvalitet.  
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Dalvandi, A. Heikkilä 

K., Maddah S. S. B., 

Khankeh, H. R., & 

Ekman, S. L. (2010). 

Life experiences after 

stroke among Iranian 

stroke survivors 

International Nursing 

Review, 57(2): 247–

253. 

Sverige. 

 

Syftet var att upplysa 

hur överlevande av 

stroke upplever och 

uppfattar livet efter 

stroke. 
 

Metod 
Kvalitativ studie med Grounded Theory ansats. 
 
Design 
Deskriptiv. 
 
Urval 
10 deltagare varav sex män och fyra kvinnor. 
Inklusionskriterie: 
Patienter som hade blivit utskriven från sjukhus 

mellan februari 2007 och juli 2007, var mellan 50 och 

70 år, hade förmåga att kommunicera och hade 

drabbats av stroke de senaste tre till sex månaderna 

samt bodde i storstadsdelarna av Tehran. 
  

  
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju i patienternas hem eller 

rehabiliteringskliniken som varade mellan 45 till 60 

minuter. I början ställdes allmän och enkla frågor och 

stegrade sedan till mer specifika och direkta frågor. 
  

Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Väldefinierat syfte.  
Relevant urval.  
Begripligt och 

relevant 

datainsamling. 
Tydlig beskrivning av 

analysmetoden. 
Deltagarna fick 

validera analysen.   
 
Svagheter  
Forskarnas 

förförståelse förekom 

inte i studien.  
Inga 

exklusionskriterier 

nämndes.  
 

Livskvalitet upplevdes försämrad då 

fysiska dysfunktion begränsade 

patienternas aktiviteter. 
Patienter som var beroende av andra i 

närheten för hjälp kände en 

efterlängtad självständighet.  
 
Ett besvärande känsla av social 

isolation efter att ha förlorad 

förmågan av att jobba uttrycktes. 

Rollerna patienterna hade i sitt liv 

innan stroke kunde inte upprätthållas 

längre.  
 
Brist på kunskap om sjukdomen 

stroke och brist på ett socialförsäkring 

för sin sjukdom påverkade patienterna 

negativt. 
 
Eftersom patienterna inte fick 

tillräckligt stöd från samhället 

uttrycktes svårt att hitta motivation 

för att hantera sin nya situation.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Danzl, M. M., Hunter, E. G., 

Campbell, S., Sylvia, V., 

Kuperstein, J., Maddy, K., 

& Harrison, A. (2013).  

'Living with a ball and 

chain': The experience of 

stroke for individuals and 

their caregivers in rural 

Appalachian Kentucky. 

  

The Journal of Rural 

Health, 29(4): 368-382. 

USA. 

 

Att beskriva erfarenheterna 

hos personer som överlevt 

stroke samt deras vårdgivare 

i regionen Appalachian 

Kentucky. 

Metod 
Kvalitativ studie.  

  
Design 
Deskriptiv.  

   
Urval 
13 personer med stroke, varav 9 kvinnor och 4 

män.  
12 vårdtagare, varav 7 kvinnor och 5 män. 
 
Inklusionskriterier: 
Att ha drabbats av en stroke eller vara en 

vårdgivare till någon som haft det. 18 år eller 

äldre. Att kunna medverka i en intervju på 60-

90 minuter. Engelsktalande. Vara bosatt i 

Appalachian Kentucky. 
  
Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Semistrukturerade intervjuer. 
Intervjufrågorna var framtagna och utvecklade 

av forskningsteamet under flertalet möten och 

hade pilottestats.  
  

Analysmetod   
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Bra beskrivet urval. 
Bra beskriven metod. 
7 personer från ett 

multidisciplinärt team 

utförde forskningen 

tillsammans, triangulering av 

analys infördes.  
Relevant resultat. 
 
Svagheter  
25 av 200 valdes till studien, 

ett stort bortfall. 

Känslor som chock, rädsla 

och hjälplöshet beskrevs 

av deltagarna när de 

drabbades av stroke. 
 
Deltagarna beskrev förlust 

av självständighet och 

frihet och upplevde att de 

levde med en “fotboja”.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Green, L. T. & King, M. K. 

(2009). 

  

Experiences of male 

patients and wife-

caregivers in the first year 

post-discharge following 

minor stroke: A descriptive 

qualitative study. 

International Journal of 

Nursing Studies, 46(9): 

1194–1200. 

Canada. 

 

Att undersöka upplevelser 

av faktorer som påverkade 

patienters livskvalitet och 

fru vårdtagarens 

ansträngning över 12 

månader efter en lindrig 

stroke. 

Metod 
Kvalitativ studie. 

  
Design 
Deskriptiv. 

  
Urval 
26 manliga patienter med lindrig stroke och 

deras fruar. 
  

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju via telefonsamtal 

som varade mellan 45 och 60 minuter 

genomfördes under sex tillfällen efter 

utskrivning från sjukhus. Männen och deras 

fruar intervjuades enskilt när möjligheten 

fanns. 
Instrumenten SS-QOL användes för 

bedömning av livskvalitet efter stroke. 
  

Analysmetod 
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet.  
 
Styrkor 
Ett väldefinierat syfte. 
Detaljerad 

beskrivning av 

urvalsförfarandet.  
Tydlig datainsamling.  
Logiskt, begripligt 

och relevant resultat.  
 
Svagheter 
Forskarnas 

förförståelse till 

studien var onämnd.  
Saknar inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  
  

 

Männen i studien uttryckte en 

sårbarhet för förlorad fysisk 

funktion och kände ångest och sorg. 

Den sociala och emotionella delen 

av livet uttrycktes också gå i förlust.  
 
En sämre livskvalitet uppstod när 

den maskulina rollen männen i 

studien upprätthöll innan stroke 

upplevdes gick i förlust.  
 
Ett nytt tankesätt till deras situation 

och livet överlag skapades lite 

längre fram efter stroke. Familjen 

och deras äktenskapliga förhållande 

fick en mer betydelsefull mening 

och nya prioriteringar i livet 

skapades. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Grohn, B., Worrall, 

E. L., Simmons-

Mackie, N., & 

Brown, K (2012).  

 

The first 3-months 

post-stroke: What 

facilitates 

successfully living 

with aphasia? 

International Journal 

of Speech-Language 

Pathology, 14(4): 

390-400.  

USA. 

 

Att undersöka faktorer som 

underlättar ett framgångsrikt 

liv under de första tre 

månaderna efter diagnosen 

afasi ur perspektivet av 

personer med afasi. 

Metod 
Kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. 
 
Design 
Deskriptiv.  

   
Urval 
15 deltagare, åtta män och 7 kvinnor som var 

mellan 47 och 90 år. 
Inklusionskriterie: 18 år och äldre, förmågan att 

delta i intervju. 
Exklusionskriterie 
Patienter med kognitiv sjukdom. 

  
Datinsamling (ev. instrument) 
Semistruktruerad intervju som varade 

genomsnittlig 43 minuter genomfördes under tre 

månader efter afasi diagnosen.  Instrumenten 

WAB-R användes för att bedöma svårighetsgraden 

av afasi och ALA användes för mäta livskvalitet av 

afasi. 
  

Analysmetod 
Tematisk analys. 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydligt 

urvalsförfarande.  
Noga beskrivning 

av datainsamling.  
Begriplig 

analysmetod.  
 
Svagheter 
 

Patienterna upplevde en god 

livskvalitet.  
 
Känsla av prestation efter att ha fått 

tillbaka självständighet och inflytande 

av sitt upplevdes under 

rehabiliteringens gång.  
 
Vikten av ett socialt stöd 

identifierades som en viktig aspekt av 

livskvalitet. Familjer, vänner och 

andra patienter i sjukhuset hjälpte 

deltagarna fysiskt och emotionell 

under rehabiliteringens gång.  
 
Majoriteten av patienterna hade ett 

positivt synsätt på sin livssituation. 

De var stolta över hur deras 

nuvarande situation såg ut men de 

uttryckte bestämd att mer framsteg 

skulle uppnås.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Grohn, B., Worrall, L., 

Simmons-Mackie, N., 

Hudson, K. (2014).  

 

Living successfully with 

aphasia during the first-

year post-stroke: A 

longitudinal qualitative 

study. 
  

Aphasiology, 28(12): 

1405–1425. 
  

Australien. 
 

Att beskriva ur ett 

patientperspektiv vad som är 

viktigt för ett framgångsrikt liv 

med afasi och förändringar 

som inträffar under hela det 

första året efter stroke. 

Metod 
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
 
Design 
Deskriptiv.  

  
Urval 
13 deltagare från tidigare 

liknande studie. Sju av 

deltagarna var kvinnor och sex 

män. 
Bortfall: 13 deltagare vid 6 mån 

efter afasi, 10 vid 9 mån och 12 

vid 12 mån.  
 
Inklusionskriterie: Patienter 

med afasi och var 18 år eller 

äldre. 
Exklusionskriterier: Patienter 

med kognitiv sjukdom, ex. 

demens. 
  

Datainsamling (ev. 

instrument) 
Semistrukturerad intervju med 

SLARS skala som bedömde 

livskvalitet.   
  

Analysmetod 
Tematisk analys. 

Hög kvalitet.  
 
Styrkor 
Tydligt syfte.  
Relevant urval.  
Tydligt datainsamlings 

förfarande samt analys.  
Forskarnas förförståelse 

övervägdes.  
 
Svagheter  
Stort bortfall förekom 

under studiens gång.  
 

Förbättringar av kommunikation, skrivande 

och läsande upplevdes av patienterna 

jämfört med den tidigare studien.  
 
En del patienter upplevde mer framgång 

efter stroke än vad de hade upplevt innan 

medan somliga patienter tycktes framgång 

endast kunde uppnås om de inte drabbats av 

stroke. 
 
Deltagandet av meningsfulla aktiviteter 

identifierades som en viktig aspekt av att 

leva framgångsrikt med afasi.  
Att återupprätta sina roller i och rutiner i 

hemmet, med sina närstående och i 

samhället uttrycktes bidra med framgång.  
 
Stöd av familj, vänner och andra personer 

under inskrivningstiden på sjukhuset 

uppmuntrade patienterna under tuffa tider.  
 
Att tänka och agera positivt under sin 

rehabilitering och vid svåra utmaningar var 

viktigt för patienterna. Uppsättning av mål 

och strävande gynnade patienterna att uppnå 

framgång efter stroke.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Kouwenhoven, S. E., 

Kirkevold, M., Engedal, K. 

& Kim, H. S. (2012).  

 

‘Living a life in shades of 

grey’: Experiencing 

depressive symptoms in the 

acute phase after stroke. 
  

Journal of Advanced 

Nursing, 68(8): 1726-1737. 
  

Norge. 
 

Att beskriva erfarenheterna 

av lidandet av depressiva 

symtom i det akuta skedet för 

personer som överlevt stroke. 

Metod 
Kvalitativ studie med fenomenologisk 
ansats. 
  
Design 
Deskriptiv. 
 
Urval 
Nio patienter med stroke valdes ut från 

stroke- och rehabiliteringsenheter i Norge.  
 
Inklusionskriterier 
Vuxna, förstagångsdrabbade av stroke, 

BDI II >14 eller läkarbedömd som 

depressiv, kognitiv förmåga att delta i 

intervjuer samt kunna tala norska. 
 
Exklusionskriterier 
Antidepressiv behandling som påbörjats 

innan stroken samt om behandling för 

bipolär sjukdom pågick när stroken 

uppkom. 
  

Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Individuella djupintervjuer som varade 

mellan 45-90 minuter mellan 4-7 veckor 

efter stroke.  

Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Väldefinierad metod.  
Författarna tog 

hänsyn till sina 

förförståelse till 

studien.  
Författarna mötte 

deltagarna med 

empati vid 

datainsamling.  
 
Svagheter 
 

Två huvudteman framkom, att vara 

fångad och att förlora sig själv.  
Deltagarna beskrev sig själva som 

fångade i sin egen kropp, fångade i 

tristess och fångade i säkerhet. 

Deltagarna beskrev sig själv som 

emotionella, gråtmilda och 

nedstämda. 
 
En upplevelse av att förlora sig själv 

beskrevs och den egna kroppen 

kändes inte igen, vilket gjorde att 

några deltagare inte längre ville leva 

och kände sig trötta på livet. 
 
Dessa två huvudteman gjorde att 

rubriken till artikeln trädde fram. Att 

leva livet i gråa toner beskriver hur 

deltagarna känner sig efter stroken. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Maleka, M., Stewart, 

A. S., & Hale, L 

(2012).  

 

The experience of 

living with stroke in 

low urban and rural 

socioeconomic areas of 

South Africa. 

SA Journal of 

Physiotherapy, 63(3):  

25-29.  

Sydfrika. 

 

Att fastställa erfarenheterna 

av att leva med stroke i låga 

socioekonomiska landsbygd 

och storstadsområden i 

Sydafrika. 

Metod 
Kvalitativ studie. 

  
Design 
Deskriptiv. 
 
Inklusionskriterie: Patienter som var 18 år 

och äldre som har haft stroke. Patienterna 

skulle ha varit en medlem av samhället som 

de hade levt i före stroken och varit tillbaka 

i sitt samhälle minst sex till tolv månader. 
  

Urval 
32 deltagare varav 16 var kvinnor och 16 

män. 
 

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju skedde med 

deltagarna och de varade genomsnittlig en 

och en halv timme. 
  

Analysmetod 
Tematisk analys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydligt beskrivande 

av studiens 

genomförande. 
Exakt könsfördelning.  
 
Svagheter  
Exklusionskriterier 

saknas.  
 

Restriktion för mobilitet skapades efter 

stroke. Patienterna hade svårt att röra sig i 

sitt hem som var för trångt och möbler 

stod i vägen för deras hjälpmedel, och ute 

i samhället var vägarna inte säkra för att 

åka rullstol med. Det påverkade 

livskvaliteten negativt. 
 
Social isolation skapades när patienterna 

inte kunde röra sig fritt längre och 

behövde assistans större delar av dagarna.  
 
En stor sorg uttrycktes för förlust av roller 

som patienterna upprätthöll och hade efter 

stroke ersatts av andra människor.  
 
Ekonomiskt bekymmer upplevdes och 

rädsla av att bli hemlös på grund av 

obetald hyra.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Niemi, T., & Johansson, U. 

(2013).  

 

The lived experience of 

engaging in everyday 

occupations in persons with 

mild to moderate aphasia. 
  

Disability and Rehabilitation: 

An International, 

Multidisciplinary Journal, 

35(21): 1828-1834. 
  

Finland. 
 

Att undersöka hur 

personer med afasi 

som följd av stroke 

engagerar sig i 

vardagliga sysslor. 

Metod 
Kvalitativ studie. 
 
Design 
Deskriptiv och tolkande. 
 
Urval 
Sex deltagare, tre kvinnor och tre män.  
 
Inklusionskriterier 
Diagnostiserade med mild till måttlig 

afasi efter en stroke, hemmaboende 

och kapabla till att delta i intervjuer 

med öppna slut. 
  
Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Två till tre intervjuer per deltagare i 

deltagarens hem. 
 
Analysmetod    
Fenomenologisk analys.  
 

Hög kvalitet.  
 
Styrkor 
Väldefinierat syfte.  
Detaljerad beskrivning 

av metod användandet.  
 
Svagheter  
 

Stora förändringar i vardagen. Deltagarna 

kände att de förlorat viktiga uppgifter såsom 

hushållssysslor, sitt jobb och 

fritidsaktiviteter. De kände sig inte längre 

som sig själva. 
 
Deltagarna uttryckte att de trivdes att umgås 

med andra trots att de hade talsvårigheter. 

De berättade att de tyckte om att umgås med 

andra än de närmsta när personerna visade 

empati och ansträngde sig för att förstå 

deltagarna. 
 
Ändrade åsikter om vad som var viktigt 

framkom. Vissa deltagare sa att de nu 

engagerade sig i saker som de själva tyckte 

var viktigt nu än innan stroken. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Norris, M., Allotey, P., & 

Berrett, G. (2011).  

 

‘It burdens me’: the 

impact of stroke in central 

Aceh, Indonesia. 
 
Sociology of Health & 

Illness, 34(6): 826–840. 
 
Indonesia. 

 

Att undersöka den 

subjektiva upplevelsen av 

stroke i centrala Aceh. 

Metod 
Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 
 
Design  

Deskriptiv.   
  

Urval 
11 deltagare, fyra män och sju 

kvinnor mellan åldrarna 32 och 69. 
  

Inklusionskriterie 
Bekräftat strokediagnos, frånvaro av 

kognitiv sjukdom och språk 

svårigheter. 
  

Exklusionskriterie: 
Patienter med flera patologier och 

har otillräcklig språkkompetens. 
  

Datainsamlingsmetod 
Intervju av deltagarna samt foton 

som var betydelsefull för deltagarna. 
  

Analysmetod 
Tematisk analys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydligt syfte, 
Relevant urval.  
Tydlig beskrivning av 

datainsamling och analys.  
 
Svagheter 
Hantering av forskarnas 

förförståelse framkommer 

inte i studien.  
 

Sköta sina dagliga sysslor upplevdes svårt på 

grund av sin fysiska dysfunktion. 
 
Förlust av arbete uttrycktes som ett hot mot 

patienterna och deras familjer. Brist på 

inkomst ledde till att barnen inte kunde 

fortsätta sin utbildning.  
 
Lättnad uppstod hos patienter som kunde 

återvända tillbaka till sina roller och 

aktiviteter.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Simeone, S., Savini, S., 

Cohen Z,. M., Alvaro, R., & 

Vellone, E. (2014).  

 

The experience of stroke 

survivors three months after 

being discharged home: A 

phenomenological 

investigation. 
 
European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 

14(2): 162 –169.  
 
Italien. 
 

Att beskriva erfarenheterna av 

strokeöverlevande tre månader 

efter att ha utskrivits hem från 

rehabiliteringssjukhus. 

Metod 
Kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. 

  
Design 
Deskriptiv. 

  
Urval 
15 patienter, 12 män och tre kvinnor. 

Medelåldern var 70 (34–85).   
  

Inklusionskriterie: Strokediagnos, ska ha varit 

utskriven från en rehabiliteringssjukhus tre 

månader innan. 
  

Exklusionskriterie: 
Patienter med någon comorbidity med andra 

motoriska sjukdom (ex, Parkinson sjukdom och 

MS), demens, afasi, cancer och organsvikt. 
  

Datainsamlingsmetod 
Intervju genomfördes i patienternas hem där 

öppna frågor ställdes. Alla intervjuer varade 

mellan 30 och 60 minuter och var digitalt 

inspelade. Barthel Index användes för att mätta 

patientens autonomi för uppträdande av 

aktiviteter i det dagliga livet. 
  

Analysmetod 
Innehållsanalys. 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Väldefinierat syfte. 
Relevant urval.  
Tydlig beskrivning av 

datainsamlings- och 

analysförfarandet. 
Forskarnas förförståelse 

till studien hanterades 

noggrant.   
Forskarna tog hänsyn 

till datamättnad.  
 

Svagheter 
Erhållning mellan 

könen kan brista i 

representationen av 

populationen.  
 

Patienterna upplevde en 

djup förändring av sitt 

liv efter stroke, livet 

beskrevs mindre säkert.  
 
Rädsla som uppkom 

första dagarna efter 

stroke kunde fortfarande 

upplevas hos 

patienterna.   
 
En stor lättnad 

upplevdes efter 

återhämtning av stroke. 

Patienterna beskrev en 

glädje av att vara fysiskt 

aktiva igen.  
 
Patienter upplevde sig 

som en börda för sina 

närstående som fick 

assistera mycket. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

White, H. J., Magin, P., 

Attia, J., Pollack, R. M., 

Sturm, J. & Levi, R. 

(2008). 

  

Exploring Poststroke 

Mood Changes in 

Community-Dwelling 

Stroke Survivors: A 

Qualitative Study. 
 
Archives of Physical 

Medicine and 

Rehabilitation, 89(9): 

1701–1707. 
 
Australien. 
 

Att undersöka den långsiktiga 

upplevelsen av 

humörsvängningar hos 

strokeöverlevande vid 1, 2 och 

5 år efter stroke.    

Metod 
Kvalitativ studie med Grounded 
Theory ansats. 
 
Design 
Deskriptiv. 
   
Urval 
Tolv strokeöverlevande, sex män och 

sex kvinnor i åldrarna 43–92 år.  
 
Inklusionskriterier 
Tillträde till JHH (ett sjukhus), levande 

patienter vid hemgång från sjukhus 

samt ha haft en historia och 

undersökning som konstaterats som 

stroke av en läkare. 
 
Exklusionskriterier 
Oförmåga att ge informerat samtycke 

samt bo på ett vårdhem 
 

  
Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Semistrukturerade intervjuer gjordes 

med deltagarna 1, 3 och 5 år efter 

stroke.  
 
Analysmetod 
Grounded Theory analys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Väl beskriven metod 

genomförandet.  
 
Svagheter  
Inga exklusionskriterier 

fastställdes innan 

datainsamlingen 

började.  
Författarnas egna 

förförståelse till studien 

förekom inte.  
 

Insikt, tro, optimism och motståndskraft.  
 
Upplevelser som frustration, begränsad 

självförmåga var vanliga. Upplevelse av 

att inte längre kunna utföra det som de 

tidigare kunnat utföra utan assistans. De 

beskrev sig hjälplösa och beroende av 

andra.  
 
Vissa av deltagarna uppfattade sin egen 

skuld i stroken och beskrev sig skyldiga 

och att de “fått betalat ett pris”.  
 
Stöttande familjemedlemmar gjorde att 

deltagarna mådde lite bättre. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18760154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18760154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18760154
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White, H. J., Patterson, 

K., Jordan, L-A., Magin, 

P., Attia, J., & Sturm 

W,. J. (2014).  
 
The experience of 

urinary incontinence in 

stroke survivors: A 

follow-up qualitative 

study. 

Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 

81(2): 124-134. 

Australien. 

 

Att undersöka upplevelserna hos 

strokeöverlevande som lever med 

urininkontinens (UI) eller post-stroke 

urininkontinens (PSUI) och förstå hur 

kontexten formar dem. 

Metod 
Kvalitativ studie.  
 
Design 
Deskriptiv. 
 
Urval 
Åtta deltagare, sex män och två 

kvinnor mellan åldrarna 69–88 

år.  
 
Inklusionskriterier 
Varit inlagd på sjukhus och haft 

en stroke som bedömts som en 

stroke av en läkare. 
 
Datainsamlingsmetod 
(ev. instrument) 
Semistrukturerade intervjuer 

utfördes.  
 
Analysmetod   
Innehållsanalys. 
 

Hög kvalitet. 
 
Styrkor 
Tydligt syfte 
Tydlig metod och 

urval. 

 
Svagheter  
80 personer blev 

tillfrågade, endast 

åtta deltog, stort 

bortfall. 
 

Fyra teman sattes utifrån datainsamlingen; 

“Jag måste gå”, “Ingen har någonsin sagt 

detta till mig”, “Man kan inte uppskatta 

något om man måste gå på toaletten” och 

“Det krävs planering”. 
 
De manliga deltagarna hade tidigare haft 

prostatabesvär, de beskrev urininkontinens 

som att hoppa tillbaka i tiden. 
Deltagarna ville inte dra blickarna till sig 

och stannade hellre inne och isolerade sig.  
 
Det krävdes planering och schemaläggning 

över sin dag. 
 


