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Sammanfattning 

Stroke är den största orsaken till funktionshinder i världen och i Sverige insjuknar cirka 

30 000 personer varje år där minst 20 procent är under 65 år. Det är en sjukdom som med 

stora variationer kan medföra långtgående konsekvenser i det dagliga livet. 

Syftet med denna studie var att beskriva livskvaliteten bland personer i arbetsför ålder med 

stroke. 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design och omfattade 

1 kvalitativ och 14 kvantitativa studier. 

Resultatet visade med stark evidens att personer i arbetsför ålder med stroke upplevde låg 

hälsorelaterad livskvalitet i samband med nedsatt fysisk förmåga. Vidare visade resultatet att 

psykiska funktionshinder, socioekonomiska aspekter samt det sociala livet också var faktorer 

som påverkade livskvaliteten negativt. 

Nyckelord: stroke, quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

Stroke is the leading cause of disability in the world and about 30 000 people each year is 

diagnosed with stroke which at least 20 percent are younger than 65 years old. It is a disease 

with significant variations that can cause far-reaching consequences in everyday life. 

 

The criteria of this study were to describe the quality of life among people of working age 

with stroke. 

 

The study was conducted as a systematic literature with descriptive design and included one 

qualitative and 14 quantitative studies. 

 

The results showed with strong evidence that people in working age with stroke experienced 

low health-related quality of life associated with reduced physical ability. Furthermore, the 

results showed that mental disabilities, socio-economic aspects and the social life were also 

aspects that affected the current quality of life negatively. 

Keywords: stroke, quality of life. 
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1. Bakgrund 
1.1 Stroke  

World Health Organisation (WHO) definierar stroke som en snabbt påkommande störning av 

hjärnans funktion som varar i minst 24 timmar eller leder till döden och där orsaken inte 

tydligtvis är annan än vaskulär (WHO, 2012). Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna 

och den största orsaken till vuxnas funktionshinder i världen (Socialstyrelsen, 2009).  I 

Sverige insjuknar cirka 30 000 personer i stroke varje år och minst 20 procent av de drabbade 

är yngre än 65 år (Barajas, Ekberg & Medin 2006; Riks-Stroke, 2012). Stroke är ett 

samlingsnamn där ungefär 85 procent utgörs av hjärninfarkt och resterande består av 

intracerebrala blödningar med 10 procent och subaraknoidalblödningar med fem procent 

(Riks-Stroke, 2010; Socialstyrelsen, 2009). Vid en hjärninfarkt kommer blodproppen ofta från 

halspulsådrorna eller hjärtat. Det är viktigt att personen som fått en stroke snabbt kommer till 

sjukhus, risken är annars att skadan förvärras (Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.2 Riskfaktorer 

Riskfaktorer för stroke är osunda levnadsvanor som till exempel fysisk inaktivitet och osunda 

kostvanor, övervikt, rökning, blodfettsrubbning, hypertoni, förmaksflimmer och tidigare 

sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Transitorisk ischemisk attack 

(TIA) är en liten propp som orsakar syrebrist i hjärnan tillfälligt där symtomen går över inom 

24 timmar (Socialstyrelsen, 2009). Det är cirka 8000 personer i Sverige som får en TIA varje 

år (Riks-Stroke, 2012; Socialstyrelsen, 2009) och det är en stor riskfaktor för en allvarlig 

stroke eftersom tio procent av de cirka 8000 personer som får en TIA i Sverige varje år, får en 

stroke inom 2 dagar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.3 Symtom efter stroke 

Personer som överlevt stroke kan ha varierande grad av aktivitet och funktionsnedsättningar 

och symtomen kan vara medvetslöshet, förvirrning, synfältsbortfall, balanssvårigheter, yrsel, 

svaghet i någon del av kroppen eller pares av ena sidan av kroppen. Ytterligare symtom kan 

vara dysfasi, dysfagi, känselnedsättningar, neglekt, huvudvärk och hjärtklappning 

(Socialstyrelsen, 2009). Många får problem med kognitiva och praktiska förmågor som 

problem med inlärning, svårighet att fatta beslut, koncentrationssvårigheter och störningar 

med kroppsuppfattningen. Andra kognitiva symtom kan vara hjärntrötthet, 

minnesproblematik, koncentrationssvårigheter, minskad initiativförmåga, minskad motivation 

samt svårigheter att planera och få struktur på livet. Det kan även förekomma symtom som 

ångest, fatigue (stor trötthet) och det är vanligt att utveckla en depression (Jood, 2007; 

Socialstyrelsen, 2009). Utfallet efter en stroke skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor 

har en sämre överlevnad än män, är mer beroende av hjälp i vardagen, det är fler som bor på 

institution och fler som är nedstämda. Det sämre utfallet för kvinnor kan till en viss del 

tillskrivas att kvinnor oftast är äldre vid insjuknandet, dels drabbas kvinnor svårare av stroke 

som grupp (Socialstyrelsen, 2009). 
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1.4 Stroke i Sverige 

Den senaste rapporten från Riks-Stroke visar att stroke är den tredje vanligaste orsaken till 

neurologiskt handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och 

cancer (Riks-Stroke, 2010). Enligt de nationella riktlinjerna för strokesjukvård är stroke den 

enskilda somatiska sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsens utvärdering från år 2011 hur de nationella 

riktlinjerna för stroke efterlevs visar stora skillnader mellan kommunerna. I mer än hälften av 

kommunerna saknas det i praktiken samordning mellan kommuner och landsting och det 

drabbar eftervården för personer som fått en stroke. Detta gör att det är svårt både för den som 

fått en stroke och anhöriga att veta var de kan vända sig. Vidare visar utvärderingen dels att 

bristerna är stora och att en del riskerar att bli utan stöd och hjälp, dels tillhandahåller 

kommunerna hjälp i för låg utsträckning gällande stöd och hjälp för nedstämdhet efter en 

stroke, trots att det är viktigt att försöka förbättra livskvaliteten för personer som fått en stroke 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

1.5 Rehabilitering   

Rehabilitering efter en stroke utgör en stor del av strokebehandlingen. Patienterna vårdas 

oftast på speciella strokeenheter. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer i ett vårdteam. 

Rehabiliteringen utformas tillsammans med patienten, främst utifrån patientens egna 

önskemål (Socialstyrelsen, 2009). Det är viktigt att rehabiliteringen fokuseras på Aktiviteter i 

det Dagliga Livet (ADL) samt fritidsaktiviteter för att förbättra symtomen. Anpassning av 

bostad, upprätthålla ett bra stöd för anhöriga samt kommunala tjänster utgör också en stor del 

av rehabiliteringen (Barreca & Wilkins, 2008). För att få större chans att få tillbaka eventuella 

försvagade funktioner igen efter en stroke så krävs det att rehabiliteringen kommer igång så 

fort som möjligt och att den fortsätter i det egna hemmet efter utskrivning från sjukhuset. 

Prognosen är att cirka 80-90 procent klarar sina dagliga aktiviteter utan någon större hjälp 

redan efter tre till sex månader (Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.6 Effekter av stroke i familjen 

Stroke är en sjukdom som är snabbt påkommande och kan slå till med stora variationer och 

detta kan medföra långtgående konsekvenser i det dagliga livet (Lawrence, 2010). Att vara 

närstående och yngre än 65 år och befinna sig mitt i livet skiljer sig från att vara närstående 

till någon i högre ålder. Det kan vara varierande men många har minderåriga barn och är 

yrkesarbetande, vilket innebär att det sociala sammanhanget med olika roller ställer andra 

krav än för äldre. Stroke kan ses som en kronisk sjukdom där effekterna av sjukdomen kan 

finnas kvar under många år och där anhöriga får anpassa sig inte bara till effekterna utan 

också till att lära om till ett nytt sätt att leva. Livssituationen för hela familjen förändras för de 

flesta och många har svårt att förhålla sig till denna nya livssituation (Bäckström, 2010). Det 

är vanligt att både personer som insjuknat i stroke samt de närstående utvecklar kriser och då 

är det viktigt med någon form av stöd och krishantering (Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.7 Personer med stroke i arbetsför ålder 

Det finns emotionella förändringar som kan göra det svårt i det dagliga livet som att återvända 

till arbetet och ha ett socialt och aktivt liv för den som fått en stroke och detta kan även 

påverka sociala relationer. Lättutlöst oro och nedsatt stresstolerans är några exempel och även 

om många av symtomen efter en stroke är osynliga kan de ha en betydande negativ påverkan 
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(Lawrence, 2010; Teasdale & Engberg, 2005). Forskningen visar att det är betydelsefullt att 

involvera personer som fått en stroke till att själva omstrukturera livet gällande sociala, 

emotionella och fysiska aspekter så fort som möjligt (Barreca & Wilkins, 2008). När det 

gäller arbete ser många yngre personer som fått en stroke sitt arbete som meningsfullt och att 

det är en stor del av livet. Många har en stor målmedvetenhet att återgå till arbetet och detta 

kan vara ett viktigt mål i rehabiliteringen. Alla delar av arbetet även de sociala aspekterna 

främjar det välbefinnande som är viktigt gällande människors livskvalitet (Vestling, 

Tufvesson & Iwarsson, 2006). Det kan vara en svår process att återgå till arbetet och kanske 

ha en familj att försörja. Bli arbetslös efter en stroke kan leda till ekonomiska bekymmer som 

kan kännas jobbigt för familjen (Barajas, Ekberg & Medin, 2006). 

 

 

 

1.8 Distriktssköterskans roll 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) ska 

sjuksköterskan se patienten utifrån i ett helhetsperspektiv och se till att patientens egna 

resurser tillvaratas i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska ha kompetens att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, sjukdomsupplevelse och försöka lindra patientens lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor innefattar hälsa som 

relaterar till WHO`s definition av hälsa och det innefattar fem aspekter som är fysiskt 

välbefinnande, psykiskt välbefinnande, socialt välbefinnande, frånvaro eller närvaro av 

sjukdom och eller handikapp/funktionshinder. Distriktssköterskans arbete bygger på ett etiskt 

och holistiskt förhållningssätt som är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller 

även att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att ha respekt för patienters integritet 

och autonomi i de skiftande situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. De 

specifika kompetensområdena är omvårdnad och vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, 

folkhälsovetenskap och beteendevetenskap med inriktning på vårdpedagogik 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

 

1.9 Begreppet livskvalitet vid stroke 

Begreppet livskvalitet kan tolkas på olika sätt och omfattar flera aspekter såsom hälsa, socialt 

liv och välbefinnande. Enligt WHO:s definition av livskvalitet som kan gälla överhuvudtaget 

och/eller vid sjukdom som till exempel stroke, innefattar det individens uppfattning av sin 

livsposition utifrån den kulturen och värderingar som individen har och lever efter och i 

förhållande till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Detta är ett vitt begrepp 

som på ett komplext sätt påverkas av individens fysiska och psykiska hälsotillstånd, sociala 

umgänge, självständighet, personliga värderingar och relationer till händelser i levnadsmiljön. 

WHO:s definition av begreppet livskvalitet ger en uppfattning om individens livssituation 

samt samhällets värderingar. Livskvalitet omfattar flera olika aspekter med olika dimensioner 

som är helt subjektiva. World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL) har 

utformat sex olika områden som är; psykisk hälsa, fysisk hälsa, grad av oberoende, sociala 

relationer, omgivning och miljö samt religion som används mycket vid kvantitativ forskning 

vid mätning av livskvalitet hos personer med stroke (WHO, 1997).  

  

1.10 Problemformulering  

Enligt Socialstyrelsen (2009) handlar forskningen inom stroke främst om äldre drabbade och 

en av orsakerna kan vara att medelåldern vid insjuknande i stroke är hög. Statistiken visar 
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dock en ökning av stroke hos personer under 65 år de senaste tio åren i Sverige. Denna grupp 

befinner sig mitt i arbetslivet och har ofta en egen familj att ta hand om. Att få en stroke kan 

innebära en stor livsomställning (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsens utvärdering från år 

2011 hur de nationella riktlinjerna för stroke efterlevs visade stora skillnader och brister 

mellan kommunerna. Detta medför att en del personer med stroke riskerar att bli utan stöd och 

hjälp. Vidare visade utredningen att kommunerna tillhandahöll hjälp och stöd i för låg 

utsträckning efter en stroke, trots att det är viktigt att försöka förbättra livskvaliteten för den 

som fått en stroke (Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskor möter personer med stroke i 

både primärvården, särskilda boenden och det egna hemmet. Det är därmed angeläget att 

utöka kunskapen genom evidensbaserad forskning och det är lika viktigt att forskningen 

inriktar sig på yngre personer som insjuknat. Distriktssköterskans kunskap om sjukdomen, om 

hur personen upplever sin sjukdom och sin nya livssituation är nödvändig för att kunna ge en 

optimal vård och kunna bemöta personen där han/hon befinner sig. Den här litteraturstudien 

kan bidra med värdefull kunskap om evidensbaserad forskning som kan hjälpa 

distriktssköterskor i sitt möte med personer med stroke. Med utökad kunskap kan 

distriktssköterskan ge den omvårdnad och stöd som personen behöver och för att kunna stödja 

på ett lämpligt sätt. Det är därför viktigt att ha kunskap om livskvalitet bland personer i 

arbetsför ålder med stroke.  

 

2. Syfte   
Syftet var att beskriva livskvalitet bland personer i arbetsför ålder efter  stroke. 

 

3. Metod  
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design och deduktiv 

ansats i syfte att beskriva, granska, analysera och sammanställa tidigare forskning inom 

området. Detta gjordes utifrån Polit och Becks (2012) flödesschema med flera steg. De olika 

stegen beskriver tillvägagångssättet för den systematiska litteratursökningen. Den deduktiva 

ansatsen utgicks en del av WHOQOL:s områden av livskvalitet som ofta används i samband 

med mätningar av livskvalitet hos personer med stroke. 

 

3.1 Sökstrategi  

Litteratursökningen genomfördes via de elektroniska databaserna Cinahl och PubMed som 

baseras på vetenskapliga artiklar, (se bilaga 1). Sökorden som användes i databasen Cinahl 

med Cinahl headings var: stroke och quality of life. MeSH termer användes i databasen 

PubMed och sökorden var stroke och quality of life. Sökorden användes var för sig och i 

kombination med varandra för att få de bästa sammansättningarna som kunde leda till 

relevanta artiklar som överensstämde med syftet. Sökorden kombinerades med hjälp av 

booleska operatorer AND för att begränsa eller specificera sökningen. Sökningen begränsades 

till artiklar som var publicerade år 2002 – 2012, engelska språket och att personerna med 

stroke var mellan 18 – 65 år. Även manuell sökning har gjorts för att komplettera urvalet. 

Detta genom att granska referenslistor från redan valda artiklar och genom att läsa 

innehållsförteckningen i tidskrifter inom ämnesområdet som passade med studiens syfte.  

 

3.2  Urval  

Inklusionskriterier var vetenskapligt kvantitativa och kvalitativa artiklar som svarade på syftet 

att beskriva livskvaliteten bland personer i arbetsför ålder med stroke. Exklusionskriterierna 

var reviewartiklar, artiklar som handlade om personer med stroke i den akuta fasen och 
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personer som var äldre än 65 år. Urvalet av artiklarna skedde utifrån Polit och Becks (2012) 

steg. Vid första steget valdes 106 artiklar ut med titlar som verkade relevant till 

litteraturstudiens syfte. Artiklar som inte stämde överens med syftet sorterades bort. Vid steg 

två lästes 46 abstracts för att kunna granskas av författarna mer ingående och ytterligare ett 

urval gjordes. Vid det tredje steget, efter genomläsning av hela artiklarna inkluderades 12 

artiklar. Den manuella sökningen resulterade i tre artiklar och sammantaget blev det 15 

vetenskapliga artiklar som ansågs kunna svara på litteraturstudiens syfte för att ingå i studiens 

resultat. 

 

3.3 Dataanalys  

Kvalitetsvärderingen utgicks från Willman et al. (2011) kvalitativ respektive kvantitativ 

granskningsmallar för vetenskapliga artiklar. Granskningsprotokoll med poäng användes som 

enligt Willman et al. (2011) bedömer artiklarnas kvalité och säkerställer den vetenskapliga 

grunden. Varje artikel lästes och granskades var för sig. Vid genomläsningen beaktades 

kriterierna från granskningsmallarna och under granskningen besvarades frågor där varje 

positivt svar fick ett poäng, noll poäng utdelades för inadekvat eller negativt svar. 

Bedömningen gav en maxsumma som sedan delades in i hög, medel och låg kvalitet och ju 

högre poäng desto högre kvalitet. Den sammanfattade bedömningen av kvalitetspoäng för den 

kvalitativa bedömningen var: noll till fyra poäng bedömdes vara låg kvalitet, fem till nio 

poäng bedömdes vara medelhög kvalitet och tio till fjorton poäng bedömdes vara av hög 

kvalitet. Den sammanfattande bedömningen av den kvantitativa forskningen var: noll till fem 

poäng bedömdes vara låg kvalitet, sex till elva poäng bedömdes vara medelhög kvalitet och 

tolv till sjutton bedömdes vara av hög kvalitet. Av de 15 utvalda artiklar var 14 kvantitativa 

och en kvalitativ och av dessa 15 artiklar hade två artiklar medelhög kvalitet och 13 artiklar 

hade hög kvalitet. Artiklarna har sammanställts i en matris utifrån titel, syfte, metod och 

resultat och kvalitetsbedömning, (se bilaga 2). 

 

Dataanalysen genomfördes utifrån Polit och Beck (2012) vilket innebar systematisk och 

stegvis analys för att kunna identifiera mönster och olika teman som svarade på studiens 

syfte. Alla valda artiklar lästes i sin helhet flera gånger av båda författarna för få en överblick 

om vad som beskrevs och för att identifiera begrepp och nyckelord. Detta för att kunna 

identifiera text och stycken i artiklarna som stämde överrens, för att sedan kunna granska, 

analysera och sammanställa de teman som hittats. Dessa teman utgicks från WHOQOL: s 

områden om livskvalitet som används ofta vid studier där livskvaliteten ska mätas bland 

personer med stroke. För att säkerställa att allt som beskrevs i forskningen som svarade på 

studiens syfte lyftes ut och analyserades markerades styckena och ströks under med färgpenna 

för att sedan analyseras och kategoriseras systematiskt.  

 

Sedan underströks all text som överensstämde med studiens syfte och likvärdiga textstycken 

sammanställdes under olika kategorier. Dessa kategorier var: ”Fysisk hälsa och grad av 

oberoende” och under den kategorin sorterades allt som handlade om ADL, 

funktionsförmåga, självständighet, energi, fatique, smärta och obehag, sömn och vila samt 

sjukdom. Den indelades sedan i tre underkategorier: Fysisk förmåga, självständighet och 

fatigue. ”Psykisk hälsa” handlade om kroppsuppfattning och närvaro, negativa och positiva 

känslor, självkänsla, tänkande, lärande, minne, tal, skrivande och räknande samt 

koncentration. Den indelades sedan i tre underkategorier: kommunikation och känslor, ångest 

och depression samt övriga kognitiva symtom. ”Sociala relationer” handlade om personliga 
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relationer och närstående, partner och familj, sexualitet samt socialt stöd. Den indelades i två 

underkategorier: socialt liv samt stöd och relationer. Miljö handlade om ekonomisk situation, 

frihet, fysisk trygghet och säkerhet, hälsa och social omsorg, tillgänglighet och kvalitet, 

hemmiljö, fritidsaktiviteter samt fysisk miljö och transport. Den indelades i två 

underkategorier: arbete och ekonomi samt fritid. Innehållet har sedan genom bearbetning och 

organisering analyserats för att få med all text i forskningen som svarade på studien syfte.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden   

Vid systematiska litteraturstudier är det viktigt att välja forskning som fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggranna överväganden har gjorts och att det finns ett etiskt resonemang. 

Detta innefattar ett samtycke från personerna som inkluderades i forskningen (Polit & Beck, 

2012). Vidare finns det etiska grundprinciper som ska beaktas. Autonomiprincipen som 

innebär att respektera andra människors förmåga till autonomi och integritet. 

Rättviseprincipen kräver att människovärdet ska respekteras. Godhetsprincipen/icke skada 

principen innebär att göra gott, förebygga och inte skada (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna 

till denna litteraturstudie har tolkat resultatet objektivt, ej förvanskat, beaktat de etiska 

grundprinciperna och presenterat allt resultat som svarar på studiens syfte.  

 

 

 

 

4 Resultat 
Resultatet grundade sig på 15 vetenskapliga artiklar varav 14 var kvantitativa och en var 

kvalitativ. Av analysen av studierna framkom olika teman som utgicks från WHOQOL:s 

områden av livskvalitet. Dessa teman delades in i fyra kategorier: ”Fysisk hälsa och grad av 

oberoende”, ”psykisk hälsa”, ”sociala relationer” samt ”miljö”. Den första kategorin ”fysisk 

hälsa och grad av oberoende” delades in i tre underkategorier: fysisk förmåga, självständighet 

och fatigue. Den andra kategorin ”psykisk hälsa” delades in tre underkategorier: 

kommunikation och känslor, ångest och depression samt övriga kognitiva symtom. Den tredje 

kategorin ”socialt liv” delades in i två underkategorier: socialt liv samt stöd och relationer. 

Den fjärde kategorin ”miljö” delades in i två underkategorier: arbete och ekonomi samt fritid. 

 

4.1 Fysisk hälsa och grad av oberoende 

4.1.1 Fysisk förmåga  

Det var sex studier av hög kvalitet som bekräftade att unga personer med stroke upplevde låg 

hälsorelaterade livskvalitet i samband med nedsatt fysisk förmåga (Delcourt et al., 2011; 

Hartman-Maeir, Sorker, Ring, Avni & Katz, 2007; Lynch, Butt, Heinmann, Victorson, 

Nowinski, Parez & Cella, 2008; Naess, Waje-Andreasen, Thomassen, Nyland & Myhr, 2006; 

Muren, Hutler & Hooper, 2008; Röding, Glader, Malm & Lindström, 2010). Samt två studier 

av medelhög kvalitet (Froes, Valdes, Lopes & Da Silva, 2011; Nicholas-Larsen, Clark, 

Zeringue, Greenspan & Blanton, 2005). I två studier, en med hög och en med medelhög kvalitet 

framkom att personer med nedsatt fysisk förmåga främst relaterade till områdena handfunktion 

och styrka skattade sin livskvalitet lågt (Muren et al., 2008; Nicholas-Larsen.et al., 2005). 

Naess et al. (2006) skrev i sin studie av hög kvalitet om en jämförelse av hälsorelaterad 

livskvalitet för unga vuxna med stroke med långtids- uppföljning som jämfördes med en 

kontrollgrupp. Resultatet visade att personer med stroke jämfört med kontrollgruppen upplevde 
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låg livskvalitet bland annat gällande fysisk funktion (Naess et al., 2006). Enligt en annan studie 

av hög kvalitet var det mer än hälften av personerna i studiegruppen som hade låg fysisk 

förmåga, behövde hjälp med ADL och upplevde som helhet en lägre tillfredställelse i livet en 

till två år efter sin stroke. (Röding et al., 2010). 

 

Hartman-Maeir et al. (2007) menade att ett långvarigt och stort missnöje upplevdes på grund 

av att den totala aktiviteten av personernas förmåga ett år efter stroke, var mindre än hälften 

av förmågan de hade innan stroke. Vidare visade studien att en signifikant korrelation fanns 

mellan personer med låg tillfredsställelse i livet och låg motorisk förmåga. Muren et al. 

(2008) skrev i sin studie att bland personer med mild stroke med högersidig skada hade lägre 

poäng än genomsnittligt i sin studie gällande livskvalitet och till och med efter fem år 

upplevdes en låg livskvalitet bland personerna. Enligt Froes et al. (2011) hade yngre personer 

med stroke som var mer oberoende, bättre hälsorelaterad livskvalitet i de fysiska domänerna 

än personer som var mer beroende och kvinnor hade sämre hälsorelaterad livskvalitet 

gällande den fysiska förmågan än män.  

 

4.1.2 Självständighet  

Hartman-Maeir et al. (2007); Lynch et al. (2008); Muren et al. (2008) och Röding et al. 

(2010) skrev i sina fyra studier av hög kvalitet att självständighet var viktigt gällande upplevd 

livskvalitet, ju mer självständighet desto bättre livskvalitet. Enligt Lynch et al. (2008) var den 

starkaste faktorn gällande hälsorelaterad livskvalitet graden av självständighet. Personer med 

mindre självständighet hade lägre livskvalitet och känslan av beroende upplevdes obekväm. 

Vidare kunde en del uppleva ilska och frustration på grund av känslan att vårdgivare och 

närstående var för snabba att hjälpa till och därmed uppmuntrade personernas beroende. 

Copingmekanismer och självständighet visade sig vara mycket viktigt för personerna (Lynch 

et al., 2008). Även fem år efter sin milda stroke upplevdes en låg livskvalitet gällande 

delaktighet och medverkan (Muren et al., 2008). 

 

 

4.1.3 Fatigue 

Naess et al. (2006); Palmcrantz, Holmqvist och Sommerfeld (2012) skriver i sina två studier 

av hög kvalitet att fatigue påverkade hälsorelaterad livskvalitet negativt hos personer med 

stroke. Palmcrantz et al. (2012) studie visade att fatigue var den vanligaste 

funktionsnedsättningen efter en stroke. Majoriteten av deltagarna hade svårigheter att 

återvända till fritidsaktiviteter och arbeten på grund av upplevd fatigue och det påverkade 

livskvaliteten negativt. Naess et al. (2006) skrev gällande allmänt hälsotillstånd att personerna 

skattade lägre livskvalitet än kontrollgruppen och något som inverkade negativt var fatigue.  

 

4.2 Psykisk hälsa 

4.2.1 Kommunikation och känslor  

Det var två studier av hög kvalitet som menade att kommunikationsproblem hade en negativ 

påverkan på livskvaliteten efter en stroke (Lynch et al., 2008; Muren et al., 2008) samt en 

studie av medelhög kvalitet av Nicholas-Larsen et al. (2005) som menade att personer med 

mild stroke hade svårigheter med kommunikationsförmågan och påverkades negativt av detta. 

Enligt studien av Lynch et al. (2008) var kommunikationsproblem något som upplevdes ha 

stor känslomässig negativ påverkan. Svårigheterna med att uttrycka sig korrekt kunde kännas 

förnedrande för personerna (Lynch et al., (2008). Två studier av hög kvalitet menade att det 
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fanns svårigheter för personerna att behålla känslomässig kontroll och att det påverkade 

personernas livskvalitet negativt (Muren et al., 2008; Teasdale & Engberg, 2005). Även fem 

år efter sin milda stroke upplevdes en låg livskvalitet när det kom till kommunikation och 

känslor. Kvinnor upplevde en sämre livskvalitet gällande känslor än män (Muren et al., 2008).  

 

4.2.2 Ångest och depression 

Det var tre studier av hög kvalitet som menade att ångest och depression var faktorer som 

inverkade negativt på livskvaliteten efter en stroke (Bergersen et al., 2010; Naess et al., 2006; 

Palmcrantz et al., 2012) samt en studie av medelhög kvalitet (Froes et al., 2011). Palmcrantz 

et al. (2012) menade att ångest var ett vanligt symtom bland deltagarna i studien. I två av 

studierna var det hälften av deltagarna i studiegruppen som hade upplevda perioder av ångest 

och depression. Den sämre upplevda livskvaliteten hade inga samband med psykiska 

sjukdomar utan kom efter stroke (Bergersen, Frösli, Sunnerhagen & Schanke, 2010; Froes et 

al., 2011).  

 

4.2.3 Övriga kognitiva symtom 

Det var sju studier av hög kvalitet som menade att personer med stroke som hade en låg 

psykisk hälsa upplevde en låg livskvalitet (Bergersen et al., 2010; Lindström, Röding & 

Sundelin, 2009; Lynch et al., 2008; Naess et al., 2006; Palmcrantz et al., 2012; Röding et al., 

2010; Teasdale & Engberg, 2005). Även två studier av medelhög kvalitet menade samma sak 

(Froes et al., 2011; Nicholas-Larsen et al., 2005). I en RCT studie av hög kvalitet från 

Danmark gällande psykologiska aspekter visade att majoriteten av personer med stroke hade 

under uppföljningen svårigheter med uppmärksamhet, minne och känslomässig kontroll. 

Detta var signifikant säkerställt (Teasdale & Engberg, 2005). Nedsatt minnesförmåga och 

nedsatt kommunikationsförmåga påverkar livskvaliteten till det sämre (Nicholas- Larsen et 

al., 2005). En del kände sig som en börda för andra och en del kände sig inte lika respekterade 

som innan stroke och mer än hälften av studiegruppen upplevde koncentrationssvårigheter 

efter stroke (Lindström et al., 2009). Resultatet visade vilken negativ påverkan försämrad 

förmåga att koncentrera sig hade på livstillfredställelsen (Röding et al., 2010). Andra 

psykologiska funktionshinder som försämrade livskvaliteten efter en stroke var begränsningar 

att räkna, skriva, prata, sköta sin ekonomi och försämrat minne (Palmcrantz et al., 2012) 

 

4.3 Sociala relationer 

4.3.1 Socialt liv 

Tre studier sav hög kvalitet menade att många personer med stroke upplevde låg livskvalitet, 

hade ett minskat socialt liv och minskat deltagande i sociala sammanhang (Bergersen et al., 

2010; Naess et al., 2006; Taesdale & Engberg, 2005). I en studie av medelhög kvalitet 

menade att kvinnor upplevde sämre livskvalitet beträffande social interaktion än män oavsett 

vilken ålder de hade i åldersspannet (Nicholas-Larsen et al., 2008). En studie av hög kvalitet 

visade i sitt resultat signifikant lägre nivåer gällande social interaktion och rapporterade 

problem över tid. Detta gällde för de flesta personer med stroke och mer än hälften av 

personerna i studien upplevde låg livskvalitet (Taesdale & Engberg, 2005). Även i studien 

från Naess et al. (2006) var det mer än hälften av studiegruppen som upplevde problem med 

social interaktion och det gav lägre livskvalitet för personerna med stroke. Froes, et al. (2011) 

menade att social delaktighet var associerad med bättre hälsorelaterad livskvalitet och ett 

aktivt socialt liv påverkade personernas livskvalitet till det bättre. Röding et al. (2006) skrev i 
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sin studie att kvinnor med hjärnblödning som vårdats på strokeenhet var mindre benägna att 

uppleva tillfredställelse i livet som helhet (Röding et al., 2010). 

 

4.3.2 Stöd och relationer 

Två studier av hög kvalitet menade att generellt var personerna nöjda med sitt familjeliv i 

förhållande till övrig upplevd livskvalitet när det gällde livet i stort, relationen med sin partner 

och det stöd som familj och vänner gav (Carlsson, Forsberg-Wärlebyl, Möller & Blomstrand, 

2007; Hartman- Maeir et al., 2007). När det gäller socialt stöd framkom att efter individens 

stroke tog en del vänner mindre kontakt eller ingen kontakt alls. Det upplevdes jobbigt för 

personerna eftersom stödet från familj, vänner och vårdgivare uppskattades (Lynch et al., 

(2008). Personer som inte hade någon partner upplevde en sämre livskvalitet jämfört med 

personer som hade en partner (Naess et al., 2006). Röding et al. (2010) menade att majoriteten 

i studien inte var nöjd med sina sexualliv, relationen med sin partner, familjelivet eller 

kontakten med sina vänner och bekanta efter stroke. Även Carlson et al. (2009) studieresultat 

visade att sexuallivet påverkades negativt efter stroke vilket dessutom påverkade 

livstillfredställelsen negativt. Enligt Vestling, Tufvesson och Iwarsson 2006) var sexuell 

tillfredställelse något som uppskattades högre bland personerna i studiegruppen som arbetade. 

 

4.4 Miljö 

4.4.1 Arbete och ekonomi 

Det var tre studier av hög kvalitet som menade att personer med hög utbildningsnivå och med 

hög socioekonomisk status var mest benägna att återvända till att arbeta efter sin stroke och 

det gällde arbeten som chef, egen företagare, tjänsteman eller anställd inom den offentliga 

sektorn och den påverkade livskvaliteten positivt (Lindström et al., 2009; Röding et al., 

2010;Vestling et al., 2006) samt en studie av medelhög kvalitet av Vestling, Ramel & 

Iwarsson. (2005). Resultatet från en studie av hög kvalitet samt en studie av medelhög kvalitet 

visade att personerna som återgått till arbetet efter sin stroke, upplevde högre välbefinnande 

och var mer tillfredställda med sina liv som helhet. Detta utifrån ekonomisk situation och 

socialt välbefinnande jämfört med personerna som inte arbetade (Lindström et al., 2009; 

Vestling et al., 2005). Tre studier med hög kvalitet visade att om individen var arbetslös 

inverkade det negativt på hälsorelaterad livskvalitet efter en stroke (Hartman-Maeir et al., 

2007; Naess et al., 2006; Vestling et al., 2006). En viktig faktor var ekonomi, då personer som 

hade en dålig ekonomi upplevde en sämre livskvalitet (Delcourt et al., 2011). En motiverande 

faktor för en del individer med stroke var att återvända till arbetet för att inte ligga andra till 

last. Vidare visade resultatet att personerna som hade stöd av andra hade större chans att 

återvända till arbetet (Lindström et al., 2009). Några personer berättade om saknaden efter  

arbete på grund av känslan att arbetet ger mening till livet (Lynch et al., 2008). Kvinnor 

upplevde mindre tillfredställelse i livet gällande yrke och den ekonomiska situationen än män 

(Röding et al., 2010). Psykiskt välbefinnande och minnesförmåga uppskattades högre bland 

personer med stroke som arbetade (Vestling et al., 2006).  

 

4.4.2 Fritid 

I studien av Teasdale och Engberg (2005) om personer med stroke med fem, tio och femton 

års uppföljning var det vid femårs uppföljning över 60 procent av personerna som upplevde 

att fritids aktiviteter var mycket begränsade och därmed upplevde en sämre livskvalitet. Vid 

10 och 15 års uppföljning var motsvarande siffra 50 procent (Teasdale & Engberg, 2005). 

Funktionsnedsättningen gjorde det svårt för personerna att återuppta sina fritidsaktiviteter 
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jämfört med tidigare (Palmcrantz et al., 2012; Carlsson et al., 2009). Det var fyra studier av 

hög kvalitet som skrev att många personer med stroke inte var nöjda med sin fritid på grund 

av svårigheten att utöva fritidsaktiviteter. (Carlson et al., 2009; Palmcrantz et al., 2012; 

Röding et al., 2010; Taesdale & Engberg, 2005).  

 

4.5 Resultatsyntes 

Resultatet grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar mellan åren 2005 – 2012 varav 14 

kvantitativa och en kvalitativ. Det var 12 artiklar med hög kvalitet och tre artiklar av 

medelhög kvalitet. Litteraturstudien visade med stark evidens att personer i arbetsför ålder 

med stroke upplevde låg hälsorelaterad livskvalitet i samband med nedsatt fysisk förmåga och 

att psykiska funktionshinder, socioekonomiska aspekter samt det sociala livet också var 

faktorer som påverkade livskvaliteten negativt.  

Det var sex studier av hög kvalitet som kommit fram till att unga personer med stroke 

uppskattade sin hälsorelaterade livskvalitet lågt i samband med nedsatt fysisk förmåga efter 

insjuknandet (Delcourt et al., 2011; Hartman-Maeir et al., 2007; Lynch et al., 2008; Naess et 

al., 2006; Muren et al., 2008; Röding et al., 2010). Detta styrks av två studier av medelhög 

kvalitet (Froes et al., 2011; Nicholas-Larsen et al., 2005).  

 

Fyra studier av hög kvalitet menade att självständighet var viktigt när det gällde att få högre 

livskvalitet (Hartman-Maeir et al., 2007; Lynch et al., 2008; Muren et al., 2008; Röding et al., 

2010). Det var två studier av hög kvalitet som menade att kommunikationsproblem hade en 

negativ påverkan på livskvaliteten efter en stroke (Lynch et al., 2008; Muren et al., 2008). Det 

var tre studier av hög kvalitet som menade att ångest och depression var faktorer som 

inverkade negativt på livskvaliteten efter en stroke (Bergersen et al., 2010; Naess et al., 2006; 

Palmcrantz et al., 2012) samt en studie av medelhög kvalitet (Froes et al., 2011). Det var sex 

studier av hög kvalitet som menade att personer med stroke som hade en låg psykisk hälsa 

upplevde en låg livskvalitet (Bergersen et al., 2010; Lindström et al., 2009; Lynch et al., 

2008; Naess et al., 2006; Palmcrantz et al., 2012; Röding et al, 2010; Teasdale & Engberg, 

2005). Samt två studier av medelhög kvalitet som menade samma sak (Froes et al., 2011; 

Nicholas-Larsen et al., 2005). Det var tre studier av hög kvalitet som menade att personer med 

hög utbildningsnivå och med hög socioekonomisk status var mest benägna att återvända till 

att arbeta efter sin stroke och det gällde arbeten som chef, egen företagare, vara tjänsteman 

eller anställd inom den offentliga sektorn och det påverkade livskvaliteten positivt (Lindström 

et al 2009; Röding et al., 2010;Vestling et al., 2006) samt en studie av medelhög kvalitet av 

(Vestling et al., 2005) 

. 

 

5 Diskussion 
5.2 Metoddiskussion 

Denna studie valdes att göras som en litteraturstudie med deskriptiv design för att presentera 

det aktuella kunskapsläget inom forskningen. Det visade sig att den största delen av 

forskningen var kvantitativ och det innefattade mycket tabeller och statistik. Det har varit 

svårt att analysera och dela in artiklarna i kategorier eftersom ämnena i många artiklar tas upp 

lite av varje kategori. För att få ett väl presenterat resultat valdes då en deduktiv ansats genom 

att utgå från WHOQOL:s områden av livskvalitets sex olika områden: psykisk hälsa, fysisk 

hälsa, grad av oberoende, sociala relationer, omgivning och miljö samt religion som används 
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mycket vid kvantitativ forskning vid mätning av livskvalitet hos personer med stroke (WHO, 

1997). Vid genomläsningen av artiklarna upptäcktes att ingen tog upp området religion och då 

valdes det området bort. 

 

Det finns mycket forskning som handlar om livskvalitet för personer med stroke som är gjord 

av arbetsterapeuter och sjukgymnaster och handlar främst om rehabiliteringsprocessen och 

forskningen är främst kvantitativ. Däremot är det få forskningar som handlar om 

distriktssköterskans roll för samma patientgrupp. Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården är det vanligt 

att göra undersökningar av till exempel begrepp som livskvalitet. Det utförs bäst med 

kvantitativa forskningsmetoder där det används olika former av skattningsformulär. För att 

skapa en djupare förståelse för en persons subjektiva upplevelse om livskvalitet kan det vara 

mer relevant att göra en kvalitativ forskning, där en djupare kunskap om ett fenomen kan fås. 

I vissa fall har forskare använd sig utav metoderna tillsammans för att göra forskningen mer 

komplett (SBU, 2012). Till denna litteraturstudie har en kvalitativ och 14 kvantitativa artiklar 

använts.   

 

Datainsamling genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. För att få en bredd i resultatet 

och kunskap inom ett stort område begränsades inte sökningen med sjuksköterska. Sökorden 

var endast stroke and quality of life. Det visade sig att sökorden var relevanta. Det blev ett 

stort antal träffar i sökningen och när intressant titel och abstrakt som uppfyllde studiens syfte 

framkom togs artikeln fram i fulltext för detaljerad granskning. Datainsamlingen, analysen 

och tolkningen av materialet genomförde författarna tillsammans. Detta för att säkerställa att 

alla åtgärder som beskrevs i forskningen lyftes ut, analyserades och översattes korrekt.  

 

 

En avgränsning var att artiklarna skulle handla om personer mellan 18 – 65 år. Mycket av 

forskningen handlade om både yngre och äldre personer och för att kunna urskilja de personer 

som insjuknat i stroke under 65 års ålder behövdes begränsningen på åldern. Artiklarna skulle 

inte vara äldre än 10 år och kunde vara publicerade mellan år 2002 - 2012. För att få så aktuell 

forskning som möjligt var det önskvärt med så nya studier som möjligt. Det verkade dock 

finnas begränsat med forskning som passade till studiens syfte för att stor del av forskningen 

handlade om personer äldre än 65 år, därför valdes begränsningen att artiklarna kunde vara 

upp till 10 år gamla. Sökningen resulterade ändå i att forskningen som fanns var äldst 7 år 

gammal, så i efterhand hade sökningen kunna ha gjorts med årtals begränsning från år 2005 – 

2012. Totalt resulterade sökningen i 12 vetenskapliga artiklar och för att utöka antalet 

utfördes en manuell sökning som resulterade i tre artiklar till som passade till 

litteraturstudiens syfte. Detta gjordes utifrån relevanta artiklars referenser. 

  

Författarna till denna litteraturstudie har så långt det är möjligt tolkat resultatet objektivt, ej 

förvanskat, beaktat de etiska grundprinciperna och presenterat allt resultat som svarar på 

studiens syfte. Dock var det två artiklar som inte hade något godkännande från etisk kommitté 

eller förde ett etiskt resonemang som de andra 13 artiklarna. Eftersom artiklarna noggrant 

kontrolleras innan tidskrifterna godkänner en publikation valdes de artiklar att tas med ändå. 

Det var två av studierna som inte hade helt rätt ålderskriterier men valdes att tas med ändå. 

Den ena studien hade som inklusionskriterier personer från 15 år med stroke men det var det 

ingen under 18 år som var med. Likaså med den andra studien där studiegruppen kunde vara 
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äldre än 65 år, fanns det inga som var äldre med i studien. Detta gjordes för att författarna till 

denna studie ville få så många vetenskapliga artiklar med som möjligt som svarade på 

studiens syfte. 

 

Tanken var att få med en internationell bredd i föreliggande studie eftersom stroke, enligt de 

nationella riktlinjerna för strokevård, Socialstyrelsen (2009) är den sjukdom som orsakar mest 

funktionshinder i världen. De sammanlagt 15 artiklarna har en internationell bredd. Det var 6 

svenska artiklar, tre från Norge, en från Danmark, en från Israel, en från Brasilien, två från 

USA och en från Kina. Studien av Nicholas-Larsen et al, (2008) från USA handlade mycket 

om rasskillnader. Det är inte alltid lätt att jämföra studier från andra länder till svenska 

förhållanden. Då Sverige ändå har en mångkulturell befolkning är det ändå viktigt att ha insyn 

och förståelse hur det är världen över. Av de 15 artiklar som var med i föreliggande studie var 

12 artiklar av hög kvalitet och tre artiklar av medelhög kvalitet. För att komma fram till vilken 

kvalitet artiklarna hade användes granskningsprotokoll med poäng som enligt Willman et al, 

(2011) bedömer artiklarnas kvalitet och säkerställer den vetenskapliga grunden. Då författarna 

till denna studie har begränsad erfarenhet att bedöma artiklars evidens kan det vara en 

svaghet.  

 

I studien från Danmark av Teasdale & Engberg, (2005) var det många personer med afasi 

med i studien och det var ett mycket stort antal personer med lågt psykosocialt status. Även i 

studien från Kina av Delcourt et al, (2011) inkluderades personer med afasi. Där fick 

personerna hjälp av kunnig personal med att fylla i frågeformuläret och det visade sig att den 

gruppen hade sämre livskvalitet än personer utan afasi. I både Hartman-Maeir et al, (2007) 

från Israel och Lynch et al, (2008) från USA studier var exklusionskriterier personer med 

afasi. I den övriga forskningen stod det inte med alls. Det är förståeligt att en del studier har 

exklusionskriterier att inte inkludera personer med afasi. Detta på grund av svårigheten att 

föra ett samtal med personerna eller svårigheter för personerna att fylla i ett frågeformulär. 

Alla kanske inte har resurser som i studien från Kina, att låta kunnig personal hjälpa 

personerna med afasi att besvara frågorna om livskvalitet. Skulle utfallet kanske blivit 

annorlunda om det var ett annat urval? Mörkertalet kan vara stort eftersom många av 

studierna inte inkluderar personer med afasi och om det nu är så att många personer med afasi 

inte är med i forskningen, hur vet vi hur dessa personer mår? 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visade med stark evidens att personer i arbetsför ålder med 

stroke upplevde låg hälsorelaterad livskvalitet i samband med nedsatt fysisk förmåga och att 

psykiska funktionshinder, socioekonomiska aspekter samt det sociala livet också var faktorer 

som påverkade livskvaliteten negativt. Detta resultat bekräftades av studier av äldre personer 

som upplevde en sämre livskvalitet efter sin stroke (Haacke, Althaus, Spottke, Siebert, Back 

& Dodel, 2006; Patel, McKewitt, Lawrence, Rudd & Wolfe, 2007; Widar, Ahlström & Ek, 

2003). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) drabbas kvinnor hårdare av en stroke än män. Detta stämmer 

överrens med flera studieresultat som visade att kvinnor hade sämre hälsorelaterad livskvalitet 

gällande fysiska funktioner än män (Froes et al., 2011; Nicholas-Larsen et al., 2005). Det 

visade även Gargano och Reeves (2007) i sin studie om äldre personer med stroke att kvinnor 

upplevde lägre livskvalitet jämfört med män och att kvinnor hade sämre förutsättningar att 
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klara av ADL på egen hand. Röding et al. (2010) beskrev att kvinnor som insjuknat i stroke 

generellt skattade sin livskvalitet lägre än män. Samma resultat fann även Jaracz och 

Kozubski (2003) i sin studie om kvinnor med blandad ålder med stroke. Kvinnorna upplevde 

lägre livstillfredställelse som helhet och när det gällde ADL, fritidsaktiviteter och det sociala 

livet. Kvigne et al. (2004), studie om äldre kvinnor menade att kvinnorna hade svårare att 

acceptera att de förlorat en del av kontrollen och detta påverkade kvinnorna negativt. 

 

Författarna till denna studie har inte tittat specifikt på könsskillnader utan har presenterat det 

resultat som fanns i artiklarna. Dock anser författarna till denna studie att opåverkbara 

faktorer som kön och ålder påverkar personers livskvalitet på olika sätt. Kvinnor som 

insjuknat i stroke kanske generellt skattar sin livskvalitet lägre än män på grund av att de i 

större omfattning drabbas av depression. Det i sin tur kan ha en negativ påverkan gällande 

utförandet av dagliga aktiviteter och det sociala deltagandet i samhället. Möjligtvis kan det 

vara att kvinnor oroar sig mycket över för sin roll som mamma, fru och över hushållsarbetet 

för övrigt. Kvinnor är mer vana att vara den som sköter och tar hand om en. Efter en stroke 

kan kvinnorna ha svårare att acceptera att de förlorat en del av kontrollen. Detta är en viktig 

aspekt att ha i åtanke vid mötet av dessa kvinnor för att försöka hjälpa till på bästa sätt. Ett 

konkret sätt att hjälpa skulle kunna vara att tidigt försöka identifiera dessa kvinnor. För att 

kunna stötta och kanske visa olika copingstrategier som kan underlätta för att livskvaliteten 

ska bli så bra som möjligt. 

 

Teasdale och Engberg (2005) menade att personerna med stroke hade under uppföljningen 

svårigheter med uppmärksamhet, minne och känslomässig kontroll och att det fanns lägre 

nivåer av rapporterade problem över tid och detta gällde för fyra kategorier: energi och 

handlingskraft, känslomässig kontroll, social interaktion och psykologiska aspekter, Nicholas-

Larsen et al (2005) menade också att nedsatt minnesförmåga och nedsatt 

kommunikationsförmåga påverkade livskvaliteten till det sämre. Detta bekräftades även av 

Lee, Tang, Tsoi, Fong och Yu, (2009) som beskrev att äldre personer med stroke, med olika 

funktionshinder som dysfasi, synskador och agnosi försvårade kommunikationen för 

personerna och påverkade det sociala livet negativt.  

 

Författarna till denna studie anser att neuropsykologiska kvarstående symtom som depression 

och kognitiva nedsättningar bidrar till lägre livskvalitet hos personer med stroke. Det är 

skrämmande att utvärderingen från Socialstyrelsen visade på stora brister i kommunerna. 

Detta indikerar att något behöver göras för att inte någon ska riskera att bli utan stöd och 

hjälp. Det är oerhört viktigt att inte glömma bort dessa personer för det inte fungerar optimalt 

idag. Kommunerna behöver se över sina rutiner för att det ska bli bättre förutsättningar. Det är 

ytterst angeläget att försöka utveckla systemet på något sätt för att säkerställa att personer 

med stroke ska få den vård och hjälp som de har rätt till och som kan leda till bättre 

livskvalitet. 

 

Tre studier menade att livskvaliteten uppskattades vara lägre hos personer med stroke som var 

deprimerade eller påverkade av fatigue (Naess et al., 2006;Bergersen et al., 2010; Froes et al., 

2011). Bergersen et al. (2010) menade i sin studie där de utforskade personers psykiska 

välbefinnande efter en stroke att mer än hälften upplevde låg livskvalitet och ett minskat 

socialt liv. Detta stämmer överens med Haacke et al. (2006) kvantitativa studie, där syftet var 

att undersöka långsiktiga resultat av hälsorelaterad livskvalitet och identifiera de faktorer som 
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har påverkan på livskvalitet hos äldre personer med stroke. Resultatet visade att hälsorelaterad 

livskvalitet var associerad med depression och kognitiva funktionshinder (Haacke et al., 

2006). Denna studie visar att personer med stroke som var beroende av andra på grund av 

funktionsnedsättningar, var deprimerade visade lägre livskvalitet. Om det skulle gå att 

tidigare än idag, identifiera och behandla depression och fatigue, såväl som andra kognitiva 

funktionsnedsättningar, skulle även detta kunna förbättra livskvaliteten för personer med 

stroke anser författarna till denna studie.  

 

Det sociala livet påverkas ofta efter en stroke. Flertal studier visade att sociala relationer, 

socialstöd var viktiga aspekter för upplevd livskvalitet hos personer med stroke. Resultaten 

visade lägre nivåer gällande sociala interaktioner och mer än hälften upplevde lägre 

livskvalitet (Taesdale & Engberg, 2005; Naess et al., 2006). Även detta bekräftas av andra 

studier som är gjorda på äldre personer med stroke och Widar et al. (2003) menade att 
psykologiska faktorer, goda sociala relationer, stöd och att ha möjlighet att umgås med familjen 

och vänner, var viktiga faktorer för att kunna uppleva en bra livskvalitet. Green och King (2009) 

skriver i sin kvalitativa studie om äldre män med stroke där den hälsorelaterade livskvaliteten var 

bland annat sammankopplat med känslor av sårbarhet. 

 

Författarna till denna studie menar att det är viktigt att vara medveten om den stora påverkan 

det kan ha gällande sociala relationer och socialt stöd har för personer som insjuknat i stroke. 

Det gäller att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att ha respekt för patienters 

integritet och autonomi och försöka se till att alla får den hjälp och stöttning som behövs. Små 

saker kan också göra skillnad för individens livskvalitet. En positiv attityd hos 

distriktssköterskan och alla andra som kommer i kontakt med personerna, kan vara betydande 

faktorer samt att ha tid att lyssna och känna in kan för att kunna stötta på bästa sätt. Det skulle 

kunna göra en stor skillnad beträffande att uppleva sin livskvalitet mer positivt för personer 

som insjuknat i stroke.  
 

Det var flera studier kvalitet som menade att personer med hög utbildningsnivå och med hög 

socioekonomisk status var mest benägna att återvända till att arbeta efter sin stroke. Personer 

med låg utbildningsnivå hade lägre livskvalitet och att vara arbetslös påverkade livskvalitet 

negativt (Lindström et al 2009; Röding et al., 2010;Vestling et al., 2006;Vestling et al., 2005). 

Författarna till denna studie anser att resultatet visade med stark evidens när det gällde arbeten 

som chef, egen företagare, vara tjänsteman eller vara anställd inom den offentliga sektorn, var 

faktorer som påverkade livskvaliteten positivt hos personer med stroke. Subjektiva aspekter 

av arbetet är också viktigt. Det handlar inte bara om att arbeta eller om ekonomi utan arbetet 

är också en stor social del i livet. Det handlar även om känslan att vara någon, att bidra i 

samhället. Att kunna återvända till ett arbete som ger livet mening kan vara en stark 

motivation för personer som insjuknat i stroke. Det framkom även tydligt att fysiska 

aktiviteter var viktiga för en god livskvalitet för dessa personer. Att försöka med en mer 

målinriktad strategi i rehabiliteringen kanske skulle underlätta för personer i arbetsför ålder 

med stroke. 

 

5.3 Klinisk nytta 

Stroke sker plötsligt utan varning och unga vuxna kan bli desorienterade över händelsen och 

den påverkan det har på deras kroppar. Kunskapsbristen gällande riskfaktorer för stroke och 

återkommande stroke är vanlig bland den allmänna befolkningen även bland personer som 
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tidigare fått stroke. Stroke kan ha en stor påverkan på unga vuxna och dess familjer 

(Lawrence, 2010). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård (2009), ska god 

omvårdnad bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta varje 

enskild patients behov på bästa sätt. Enligt Socialstyrelsen (2009) drabbas kvinnor hårdare av 

en stroke än män. Dock är detta intressant och viktigt för distriktssköterskan att tänka på vid 

mötet med de här kvinnorna.  

  

Distriktssköterskan bör ha ett holistiskt synsätt vid mötet med alla personer med stroke och 

bemöta personen där han/hon befinner sig i för att kunna ge bästa stöttningen. Det är viktigt 

med en förförståelse för distriktssköterskan om hur personen med stroke och dess omgivning 

upplever sin livskvalitet för att kunna stödja på lämpligt sätt. Många unga personer med 

stroke söker hjälp i hemmet eller på primärvården.  Distriktssköterskan bör finnas till hands 

och uppmuntra patienten genom hela rehabiliteringsprocessen både i primärvården och som 

kommunsköterska i patientens egna hem. Målet med distriktssköterskans omvårdnad är att 

unga personer med stroke ska kunna leva hemma så oberoende som möjligt och vara 

tillfredställda med sina liv utifrån egna resurser. Distriktssköterskor möter patienter med 

stroke i både primärvården och hemsjukvården och fungerar ofta som en samordnare. 

Distriktssköterskans kunskap om sjukdomen, om hur personen upplever sin sjukdom och sin 

nya livssituation är nödvändig för att kunna ge en optimal vård. Den här litteraturstudien kan 

bidra med värdefull kunskap om evidensbaserad forskning som kan hjälpa distriktssköterskor 

i sitt möte med personer med stroke.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning som handlar om livskvalitet för personer med stroke som är gjord 

av arbetsterapeuter och sjukgymnaster och handlar mest om rehabiliteringsprocessen. 

Däremot är det få forskningar som handlar om distriktssköterskans roll för samma 

patientgrupp. Distriktssköterskan fungerar oftast som en samordnare, en länk mellan 

patienten, närstående och övriga professioner som arbetsterapeut, och sjukgymnast. Det är 

viktigt att forskningen inriktar sig på yngre personer då statistiken dels visar att antalet 

insjuknade ökar i den åldersgruppen och dels att den nu främst riktar sig på äldre personer. 

Mer forskning behövs som inte bara beskriver livskvaliteten bland personer i arbetsför ålder 

med stroke, utan vad kan distriktssköterskan med specifika åtgärder göra för att hjälpa dessa 

personer. Det är också angeläget att utöka kunskapen genom evidensbaserad kvalitativ 

forskning för ännu bättre kunna få en förförståelse när det gäller livskvaliteten bland personer 

i arbetsför ålder med stroke och även att mer forskning om kvinnor görs då det är uppenbart 

att det skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 

 
5.5 Slutsats  

Resultatet av denna litteraturstudie med syftet att beskriva livskvaliteten bland personer i 

arbetsför ålder med stroke visade med stark evidens att personerna upplevde en låg 

livskvalitet. Det framkom tydligt att fysiska aktiviteter var viktiga för en god livskvalitet för 

dessa personer. Personer med låg utbildningsnivå hade lägre livskvalitet. Att vara arbetslös 

påverkade livskvalitet negativt. Personer med hög utbildning hade lättare att återvända till 

sina arbeten efter stroke. Depression, kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter 

efter stroke påverkar hälsorelaterad livskvalitet negativ hos unga personer med stroke. Studier 

visade även att faktorer som nedsatt fysiskt och socialt hade samband med depression och 

psykiskt ohälsa hos denna patient grupp. Upplevd trötthet efter stroke hade negativ inverkan 



16 

 

på livskvaliteten. Att bo med sin familj och ha stöd från omgivning var en viktig faktor som 

påverkade livskvalitet positivt. Resultatet visade med stark evidens att personer i arbetsför 

ålder med stroke upplevde låg hälsorelaterad livskvalitet i samband med nedsatt fysisk 

förmåga. Vidare visade resultatet att psykiska funktionshinder, socioekonomiska aspekter 

samt det sociala livet också var faktorer som påverkade livskvaliteten negativt. 

  

Att tidigt upptäcka och kartlägga hur livskvaliteten upplevs för personer i arbetsför ålder med 

stroke, skulle bidra till att distriktssköterskan på bästa sätt kan underlätta och hjälpa 

personerna bättre. 
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Sökmatris Bilaga 1 

Databas 

Cinahl 

121002 

Sökord/Cinahl

-headings 

Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3  

Kl: 11.00 Stroke  26839    
 Quality of life  35161    
 Stroke AND 

Quality of life 

 680    

 Stroke And 

Quality of life 

Peer reviewed, abstract tillgängligt, engelska, publikations 

år: 2002-2012, ålder:19 - 44 och 45-64 år. 

251 58 24 10 

 

 

 

Databas 

PubMed 

121002 

Sökord/MeSh-

termer 

Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3  

Kl: 14.30 Stroke  71722    
 Quality of life  10942    
 Stroke AND 

Quality of life 

 1066    

 Stroke And 

Quality of life 

Peer reviewed, abstract tillgängligt, engelska, publikations 

år: 2002-2012, ålder:19 - 44 och 45-64 år. 

248 48 22 2 (5) 

Antal dubbletter var 5 stycken (5). 

 

 

Manuell sökning har gjorts genom att granska referenslistor från redan valda artiklar. Antal:3 artiklar 
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Artikelmatris Bilaga 2. 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Bergersen,H., Frösli, 

Frey, K., Sunnerhagen, 

S.K. & Schanke A-K. 

 

Anxiety, Depression, 

and Psychological Well-

being 2 to 5 years 

Poststroke. 

 

Journal of Stroke and 

Cerebrovascular 

Diseases  

 

19(5),364-369 

 

2010 

 

Norge 

Att utforska 

strokedrabbades mentala 

hälsa, psykiskt 

välbefinnande och 

psykosociala situation 

hos personer 2 till 5 år 

efter utskrivning från 

specialiserad 

rehabiliterings sjukhus.   

Design/metod: Kvantitativ forskningsmetod. 

Inklusionskriterier: Patienter var inneliggande 

på sjukhuset mellan år 1998-2001 och hade 

diagnostiserats stroke utifrån WHO:s kriterier 

samt genomgått läkarundersökning, CT och 

MRI.  

Exklusionskriterier: Framgår ej tydligt i 

studien.  

Urval: Patienter som var antagen i sjukhusets 

rehabilitations center. 255 patienter med 

stroke diagnos som var inneliggande mellan 

1998-2001 valdes utifrån sjukhusets 

arkivjournal.  162 patienter inkluderas i 

studien.  

Bortfall: 40 patienter med afasi uteslöts. 79 

patienter svarade inte, 4 patienter hade inte 

fult besvarat frågeformuläret.  

Slutlig studiegrupp: N:162, 104 män, 58 

kvinnor. Medianen:58 år.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär HADS 

med 14 delar, The general Health questionary, 

30 items (GHQ-30)och en formulär med 

strukturerade frågor angående psykosociala 

situation, patientens självskattade psykiska 

status användes. För datainsamling. 

Demografisk och medicinsk information 

samlades in från patientjournal.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande och jämförande 

statistiska metoder; SPSS, Chicago, IL, Chi-

square test och två olika t-test.  

Svaghet: Ej 

randomisering. 

 Det framgår ingen 

information om 

patienternas hälso-

status under studiens 

gång för alla år som 

studien pågick. Något 

kort resultats del.  

 

Styrka: Godkänd av 

etiska kommittén i 

Norge.   En 

uppföljningsstudie. 

 

Välskriven och 

lättförståelig metod och 

resultats del. 

Måttligt bortfall. God 

validitet och reliabilitet. 

Studiepopulation är 

representativ för det 

problem som ska 

studeras 

 

 

Hög kvalitet   

Mer än hälften 

upplevde låg 

livskvalitet, hade ett 

minskat socialt liv och 

minskat deltagande av 

sociala sammanhang. 

Den lågt upplevda 

livskvaliteten hos 

personerna med stroke 

hade inga samband med 

psykiska sjukdomar 

utan kom efter stroke.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Carlsson, G.E., 

Forsberg-Wärlebyl, G., 

Möller, A.& 

Blomstrand, C. 

 

Comparison of Life 

Satisfaction Within 

Couples One Year 

After a Partner’s 

Stroke. 

 

Journal of 

Rehabilitation Medicine 

 

39(3), 219-224 

 

2007 

 

 Sverige  

Att jämföra 

normalvärdena och 

sociala faktorer gällande 

livs tillfredställelse 

bland personer med 

stroke och deras partner.  

Design/metod: Kvantitativ 

forskningsmetod, icke parametriska 

statistiska metoder. 

Inklusionskriterier: personer med 

diagnostiserad stroke, med partnerrelation, 

vara yngre än 75 år, inte ha andra svåra 

sjukdomar som cancer, vara bosatta i 

Göteborgsområdet och behärska svenska. 

Exklusionskriterier: Framgår inte tydligt i 

studien. 

Urval: Deltagarna valdes från en akut stroke 

avdelning mellan september 1994-october 

1997. Det var 97 personer som rekryterades 

till studien utifrån inklusionskriterier. Efter 

ett år var det 92 patienter och 83 anhöriga 

som deltog studien. 

Bortfall: 7 personer som avled och 9 som 

inte ville vara med.  

Slutlig studiegrupp: 56 personer som alla 

levde med en partner, 39 män och 17 

kvinnor och medianåldern var 60 år. 

Interventionsgrupp: 56 

Kontrollgrupp: 36 

Datainsamlingsmetod: Klinisk 

undersökning av patienter gjordes i 

samband med stroke diagnos. Life 

Satisfaction Checklist 9-item (Li-Sat 9), 

medicinska undersökningar som tomografi, 

Scandinavian Stroke Scale (SSS), Mini 

Mental State Exam (MMSE), Bartel Index 

användes för att samla in information om 

Svaghet: Något stort 

bortfall av deltagare 

efter ett år (nästan 

hälften).  Resultatet är 

svårt att generalisera 

över hela populationen 

av stroke patienter.  

 

Styrka: Godkänd av 

etiska kommittén.  

Studien är en del av en 

avhandling. 

Beskrivande design. 

Explorativ studie med 

relevanta metoder för 

datainsamling. God 

validitet och 

reliabilitet.   

Välskriven 

introduktion, detaljerat 

metod del som 

åskådliggörs med en 

tabell.  Lätt förståeliga 

tabeller i resultats del. 

 

Hög kvalitet. 

Personerna med stroke 

var generellt mindre 

nöjda med livet som 

helhet än makarna. 

Fritidsaktiviteter, 

sexuallivet och 

tillfredställelse med 

livet som helhet 

påverkades mest 

negativt hos båda 

partnerna. Generellt 

var livs tillfredställelse 

bra beträffande 

familjelivet, förmågan 

att klara sig själv, 

relationen med sin 

partner och den 

ekonomiska 

situationen.   
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Patienters fysiska och mentala hälsa.  

Analysmetod; Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande och jämförande 

statistiska analysmetoder (icke parametriska 

statistiska metoder). 
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Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Delcourt, C., Hackett, M., 

Wu, Y., Huang, Y.,  

Wang, J., Heeley, E., 

Wong, L., Sun, J., Li, Q., 

Wei, J., Liu, M., Li, Z., 

Wu, L., Cheng, Y., 

Huang, Q., Xu, E., Yang, 

Q., Lu, C. & Anderson, C.S. 

 

Determinants of quality of 

life after stroke in China: 

The China QUEST (Quality 

evaluation of stroke care 

and treatment) study. 

 

Stroke 

 

42,433-438 

 

2011 

 

Kina 

Beskriva faktorer av 

hälsorelaterad 

livskvalitet som 

påverkar personer 

med stroke efter 12 

månader 

Design/metod: Kvantitativ forskningsmetod. 

Prospektiv multicenterstudie. 

Inklusionskriterier: Personerna fått en stroke, 

hjärninfarkt eller hjärnblödning. 

Exklusionskriterier: Personer som haft 

subaraknoidalblödning. 

Urval: Deltagarna valdes från 62 olika sjukhus. 

Det var 6427 personer som inkluderades i 

studien. Medianåldern var 60.1 år bland 

personerna som svarade själva på formuläret 

och medianåldern var 64.8 år på de personer 

som själva ej kunde fylla i formuläret och därför 

intervjuades av kunnig personal som hjälpte till 

att fylla i formuläret. 

Bortfall: Bortfallet var 19 procent. 

Slutlig studiegrupp: 5304 personer efter ett år 

och av dessa var 2267 män. 

Datainsamlingsmetod: HRQoL utvärderades 

genom Kinas livskvalitetsformulär med 35 

objekt (QOL-35) som utgår från WHO:s QOL 

instrument som utvärderar livskvalitet. 

Datainsamlingen genomfördes via telefonsamtal 

eller intervjuer, SF-36 item. 

Analysmetod: Resultatet analyserad med hjälp 

av statistiska analysmetoder. X
2
 test och t- test 

användes och all statistik analyserades med 

STATA Version 9.2 

Svaghet: Svårlästa 

tabeller med många 

statistiska termer i 

resultatet som kan 

försvara tolkningen.  

 

Styrka: Godkänd av 

tre etiska kommittéer 

och samtycke från 

alla deltagare i 

studien. 

Mycket utförlig och 

detaljerad metod del.  

Mycket stor studie 

som omfattar 62 

sjukhus i 37 städer i 

Kina som gör stärker 

studiens överbarhet 

och generaliserbarhet.  

God validitet och 

reliabilitet.  

 

Hög kvalitet  

Den gruppen som ej 

kunde svara på 

formuläret själva utan 

fick hjälp av personal 

var överlag hårdare 

drabbade och hade 

sämre livskvalitet i alla 

kategorier än gruppen 

som kunde svara själva. 

En viktig faktor var 

ekonomi. Lägre 

livskvalitet med lägre 

inkomst. Den starkaste 

faktorn gällande 

hälsorelaterad 

livskvalitet gällde 

graden av 

självständighet. 

Personerna med mindre 

självständighet hade 

lägre livskvalitet. 
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Artikelmatris Bilaga 2. 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Froes, K.S., Valdes, M.T., 

Lopes, D.P. & Da Silva, 

C.E. 

 

Factors associated with 

health-related quality of 

life for adults with stroke 

sequelae. 

 

Arq Neoropsiquiatr 

 

69 (2-B), 371-376 

 

2011 

 

Brazilian 

Att bedöma och 

identifiera de faktorer 

som påverkar hälso-

relaterad livskvalitet 

hos vuxna med stroke 

sequelae. 

Design/metod: Kvantitativ 

forskningsmetod. Tvärsnittstudie 

Inklusionskriterier: Personer med 

strokediagnos, genomgått MRT diagnostik, 

hade sequelae mer än 6 månader, hade 

tillräckligt kognitiv kapacitet för att kunna 

samarbeta och ge information för studien.  

Innan studien genomfördes MMSE- test för 

att bedöma personers kognitiva förmåga.   

Exklusionskriterier: Personer med andra 

stroke associerade neurologiska och 

ortopediska sjukdomstillstånd, polio och 

frakturer, personer med Parkinson. 

Urval: Det var 213 personer som 

rekryterades från ett rehabiliteringsprogram 

mellan mars 2008 – augusti 2008.  

Bortfall: 174 personer. 

Slutlig studiegrupp: 64 personer varav 32 

män och 32 kvinnor. 

Medianålder var 59 år. 

Datainsamlingsmetod:  The medical 

outcomes 36-item Short-Form Health 

Survey (SF-36), the Functional 

Independence measure (FIM), The Beck 

Depression Inventory (BDI), samt 

frågeformulär  användes för datainsamling. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av statistiska analysmetoder. All data 

behandlades in i beskrivande och infenterial 

sätt, Student t-test och ANOVA, olika 

Svaghet: stort bortfall. 

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommittee. 

 

 

Medelhög kvalitet 

 

Yngre personer samt 

personer där det gått 

längre tid poststroke 

(gränsen var 2-6 år 

efter stroke) var mer 

självständiga och hade 

bättre hälsorelaterad 

livskvalitet gällande 

fysiska funktioner än 

personer som var äldre 

som hade lägre 

livskvalitet. Ett aktivt 

socialt liv var 

associerad med bättre 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Personer med 

depressiva symtom 

hade sämre 

hälsorelaterad 

livskvalitet. Domäner 

som vitalitet, 

socialroll, mental hälsa 

påverkade 

livskvaliteten negativt. 

Kvinnor visade sämre 

hälsorelaterad 

livskvalitet i allmänhet 

särskilt gällande 

fysiska funktioner.  
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statistiska tester användes för analys av 

samlad data.  

 

 

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Hartman-Maeir, A., 

Soroker, N., 

Ring, H., 

Avni, N.& 

Katz, N. 

 

Activities, participation 

and satisfaction one – 

year post stroke. 

 

Disability and 

Rehabilitation 

 

29(7),559-566 

 

2007 

 

Israel 

Att utvärdera 

kroniska 

konsekvenser av 

stroke gällande 

aktivitets 

begränsningar, 

begränsad förmåga att 

delta, missnöjd med 

livet, och sambandet 

mellan dessa 

variabler bland 

personer i kommunen 

ett år efter stroke. 

Design/metod: Kvantitativa 

forskningsmetod, Intervjuer. 

Inklusionskriterier: Personer vars 

förstagångs stroke datortomografi verifierad, 

inga neurologiska eller psykiska tidigare 

sjukdomar, självständigt leverne i samhället 

före stroke, minst sex månaders utbildning, 

ha förmågan att förstå och svara på 

intervjuer och frågeformulär. 

Exklusionskriterier: Personer med afasi 

uteslutades från studien.  

Urval: Personerna som valdes ut var 

inneliggandes i ett rehabiliteringsprogram 

och intervjuades i sitt hem ett år efter stroke. 

Det var 60 personer som inkluderades i 

studien och  

Bortfall: Bortfallet var 4 personer.  

Slutlig studiegrupp: 56 personer, 42 män 

och 14 kvinnor och medianåldern var 57.7 

år. 

Datainsamlingsmetod: Datainsamling 

genomfördes i form av intervjuer av en 

terapeut i patienternas hem. Även Functional 

Independence Measure, Instrumental 

Activities of Daily Living Questionnaire, 

Svaghet: Ganska liten 

studie. Svårlästa 

statistiska tabeller.  

Studien utesluter 

patienter med afasi. 

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommitté och 

har även ett påskrivet 

samtycke av 

deltagarna i studien. 

 

 

 

Hög kvalitet 

Den övergripande 

tillfredställelsen i livet 

upplevdes generellt låg 

men varierade mellan 

grupperna. En 

signifikant korrelation 

fanns mellan 

personerna med lågt 

övergripande 

tillfredsställelse i livet 

och låg motorisk 

förmåga. Ett långvarigt 

och stort missnöje 

upplevdes på grund av 

att den totala 

aktiviteten av 

personernas förmåga 

endast var 42.8 procent 

ett år efter stroke.  



 

 30 

Activity Card Sort, Geriatric Depression 

Scale och Life-Satisfaction Questionnaire 9 

användes och  resultatet jämfördes med en 

frisk kontrollgrupp.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande statistiska 

analysmetoder  
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Artikelmatris Bilaga 2. 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Lindström, B.,  

Röding, J.&  

Sundelin, G. 

 

Positive attitudes and 

preserved high level of 

motor performance are 

important factors for 

return to work in 

younger persons after 

stroke: a national study.  

 

Journal of 

Rehabilitations 

Medicine 

 

 41,714-718 

 

2009 

 

Sverige 

Undersöka faktorer som 

har betydelse för 

återgång i arbetet bland 

personer efter sin första 

stroke i åldersintervallet 

18-55 år. 

Design/metod: Kvantitativ forskningsmetod. 

Populationsbaserad tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: Alla personer som fått 

sin första stroke mellan år 2001 – 2002 och 

var mellan 18-55 år. Det skulle ha förflutit 

minst 12 månader och som mest 30 månader 

efter stroke. 

Exklusionskriterier: Alla personer över 55 år 

exkluderades. För övrigt exklusionskriterier 

för studien framgår inte tydligt i texten.  

Urval: Det var 1068 personer som 

rekryterades från Riks- strokes dataregister. 

Bortfall: 357 personer 

Slutlig studiegrupp: 855 personer (82 

procent) varav 539 män och 316 kvinnor. 

Åldern var mellan 18 och 55 år. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär om 

nuvarande skick, boende och socialt liv, 

psykisk och kognitiv funktion, ADL, familj, 

socialt liv, fritidsaktiviteter, 

självuppfattning, delaktighet och arbete 

användes för att samla in data.  

Analysmetod: Resultatet redovisades med 

hjälp av beskrivande statistiska 

analysmetoder 

(ex. x2 test). 

Svaghet: Svårt att se 

exklusionskriterier för 

studien.  

 

Styrka: Stor 

studie.Bra metod del 

och mycket utförlig 

analysdel.  

Tydliga tabeller som 

gör det lätt att avläsa 

och tolka resultat. 

Studien är från 

Sverige vilket gör 

överförbarheten 

lättare. Studien var 

populationsbaserad 

tvärsnittstudie som 

gör resultatet 

applicerbar.  

Trots stort bortfall är 

studiepopulationen är 

tillräckligt för att 

kunna generalisera 

resultatet.  

Högkvalitet. 

Det var 65 % av 

patienterna som 

återgick till sina 

arbeten. Inga 

signifikanta skillnader 

mellan könen. Mer än 

hälften upplevde 

koncentrations 

svårigheter efter sin 

stroke. Personerna 

med hög 

socioekonomisk status 

var mer benägna att 

återvända till arbetet. 

Det var signifikant 

mindre antal personer 

med försämrad 

förmåga att 

koncentrera sig, likaså 

de med försämrad 

fysisk förmåga, som ej 

kunde spring en 

sträcka på 100 meter 

som återgick till att 

arbeta. En del kände 

sig som en börda för 

andra och en del kände 

sig inte lika 

respekterade som 

innan stroke. En 
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motiverande faktor för 

att återvända till 

arbetet var viljan att 

inte belasta andra. 

Med stöd av andra 

hade personerna större 

chans att återvända till 

att arbeta.  
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Artikelmatris Bilaga 2. 

Lynch, E.B; Zeeshan ,B., 

Heinemann, A., 

Victorson, D., Nowinski, 

C.J., Perez, L. & Cells, 

D. 

 

A Qualitative study of 

quality of life after 

stroke: The importance 

of social relationships.  

 

Journal of rehabilitation 

medicine 

 

40(7),518-523 

 

2008 

 

USA 

En kvalitativ studie av 

livskvalitet efter en 

stroke: Vikten av sociala 

relationer. Syftet var att 

identifiera dimensioner 

av livskvalitet som är 

viktiga för personer efter 

stroke.  

Design/metod: Kvalitativ forskningsmetod. 

Interjuver med öppna frågor med 

bandinspelning. 

Inklusionskriterier: Personer 18 år eller äldre, 

engelskspråkig, diagnostiserad med stroke, ej 

inlagd på sjukhus eller vårdhem, kognitivt 

kunna förstå och förstås och kunna delta i ett 

samtal upp till 90 minuter.  

Exklusionskriterier: Personer som led av grav 

afasi samt kronisk fatigue. 

Urval: Personerna rekryterades genom 

reklamblad som var uppsatta på olika kliniker 

och personalen hjälpte till i 

rekryteringsprocessen.  

Studien bestod av två grupper varav den ena 

var 5 män och 4 kvinnor som haft stroke och 

tiden post-stroke varierade mellan 2 och 29 år 

och den andra gruppen var vårdgivare och det 

var 1 man och 5 kvinnor. 

Bortfall: Bortfall redovisas inte i studien.  

Slutlig studiegrupp: 9 personer med stroke 

och 6 vårdgivare. 

Medianåldern på personerna med var 54,7 år. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer med öppna 

frågor 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av ljud inspelningar av intervjuer och 

kvalitativ data analysmetod.  

Svaghet: Väldigt få 

deltagare i studien som 

gör att det kan vara 

svårt att generalisera 

studieresultat.  

Deltagarna på studien 

var afro-amerikansk 

och kaukasisk 

bakgrund vilket kan 

göra det svårt att 

generalisera studien till 

resten av Amerikanska 

populationen.  

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommitté. Bra 

etiskt resonemang 

gällande att se till att all 

personlig identifikation 

på bandinspelningarna 

togs bort.    Att använda 

citat gjorde resultatet 

mer lättförståeligt. Bra 

diskussion om 

begränsningar i studien 

och huruvida det kunde 

studeras annorlunda. 

Vidare efterfrågas att 

en kvantitativ studie 

bör göras för att 

verifiera detta resultat. 

 

Medelhög kvalitet. 

Huvudteman som 

framkom som var 

viktigt gällande 

livskvalitet efter en 

stroke var socialt stöd, 

coping mekanismer, 

kommunikation, fysisk 

förmåga, 

rollförändringar och 

självständighet. 

Kommunikation 

upplevdes av 

personerna ha mycket 

stor känslomässig 

negativ påverkan på 

grund av svårigheter att 

uttrycka sig. 

Självständighet var 

viktigt likaså stöd från 

andra men känslor som 

ilska och frustration 

kom ibland på grund av 

beroende situationen. 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Muren, A.M., 

Hȕtler, M. &  

Hooper, J. 

  

Functional Capacity 

and Health related 

Quality of Life in 

Individuals Post Stroke. 

 

Topics in Stroke 

Rehabilitation 

 

 15(1), 51-58 

 

2008 

 

Norge 

Undersöka förhållandet 

mellan 

funktionsförmågan och 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos individer 

efter stroke 

Design/metod: Kvantitativ forsknings 

metod.  

Inklusionskriterier: Personer med första 

gångs stroke, som klarade att gå 10 meter, 

hade eget boende och klarade sin ADL 

självständigt. 

Exklusionskriterier: Personer med gedigen 

sjukdomshistoria, pågående medicinsk 

instabilitet, invalidiserande smärta i nedre 

extremiteterna, grava 

kommunikationsproblem, kognitiva eller 

perceptuella svårigheter, ej vara under 30 år 

eller över 70 år, samt personer som bodde 

på institution. 

Urval: Urvalsförfarande var slumpmässigt 

urval från dataregister från ett 

universitetssjukhus i Norge mellan år 1996-

2002. Det var 156 personer som screenades 

för inklusionskriterierna.  

Bortfall: Bortfall redovisas.  

Slutlig studiegrupp: 30 personer där 57 

procent var män och resten kvinnor. 

Medianåldern var 58 år. Tiden post stroke 

var mellan 27 – 60 månader. 

Datainsamlingsmetod: Telefonsamtal och 

frågeformulär.  

Stroke Impact Scale version 3,0.  

Funktionsförmågan kvantifierades med 6 

minuters gångtest (6MWT)och 

hälsorelaterad livskvalitet utvärderades med 

Svaghet: Ganska liten 

studie som kan göra 

det svårt att 

generalisera studien. 

Svår tolkad metod del. 

Stort bortfall.   

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommitté och 

skriftligt samtycke 

från personerna I 

studiegruppen. 

 

Mycket grundlig 

metod del.  Utförlig 

berättelse om 

urvalsförfarandet. Bra 

överskådliga tabeller. 

 

 

Hög kvalitet.   

Hälsorelaterad 

livskvalitet testades i 

styrka, handfunktion, 

rörlighet, ADL, minne, 

kommunikation, 

känslor samt 

delaktighet och 

medverkan. 

Hälsorelaterad 

livskvalitet var lägre 

rörande handfunktion 

och deltagande än i 

områden gällande 

rörlighet, 

kommunikation, ADL 

och minne. Kvinnor 

hade lägre poäng på 

områden som rörde 

känslor. Personer med 

högersidig skada hade 

lägre poäng än 

genomsnittligt. Även 

60 månader post 

stroke upplevdes en 

låg livskvalitet 

beträffande fysisk 

kapacitet, 

kommunikation, 

känslor samt 

delaktighet och 
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Stroke Impact Scale (SIS) 

Nonparametric test, Shapiro-Wilks test.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande statistisk analysmetod 

(Statistisk analys av SPSS version 11). 

 

  

medverkan.  
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Naess, H., 

Waje-Anderssen, U., 

Thomassen, L.,  

Nyland, H.& 

Myhr, K.M. 

 

Health-Related Quality 

of Life Among Young 

Adults With Ischemic 

Stroke on Long-Term 

Follow-Up. 

 

Stroke 

 

37(5),1232-1236 

 

2006 

 

Norge  

Att jämföra hälso– 

relaterad livskvalitet för 

unga vuxna med ishemisk 

stroke med långtids- 

uppföljning samt jämföra 

resultaten med en ålder-

köns matchad 

kontrollgrupp för att 

kunna göra en utvärdering 

av hälso-relaterad 

livskvalitet och kliniska 

relevans  

 

Design/metod: Kvantitativforsknings metod. 

RCT studie. Retrospektiv interventionsstudie. 

Inklusionskriterier:  

Personer mellan 15-49 år med sin första 

stroke under åren: 1988-1997 och bodde i 

Hordaland i Norge. 

Exklusionskriterier: Personer som hade sinus 

venös trombos, subaracnoidalblödningar, och 

skallskador och personer som inte var födda i 

Norge.  

Urval: Personerna med stroke rekryterades 

från dataregister från sjukhusen som hade fått 

sin första stroke under 1988-1997 och 

kontrollgruppen var randomiserad från 

dataregister. Deltagarna erbjöds en 

uppföljnings intervju. Det var totalt 232 

personer. 

Bortfall: Bortfallet var 23 personer som 

avlidit. 

Slutlig studiegrupp: 209 personer varav 136 

män och 96 kvinnor och medianåldern var 

47.8 år bland personerna med stroke och 

medianåldern på kontrollgruppen var 51.1 år 

och de var 215 personer. 

Datainsamlingsmetod: 

HRQoL fastställdes med 8 delskalor till SF-

36. Självskattningsformulär samt återbesök 

med intervju. 

Analysmetod: 

Resultatet analyserades med hjälp av 

beskrivande och jämförande statistiska 

analysmetoder.   

Svaghet: Står inget om 

etiken. Svårlästa 

tabeller. 

Författarna till studien 

ansåg att ett hinder för 

deras studie var att 

tidigare data inte var 

tillgängligt på HRQoL 

för poststroke och 

skulle önska en 

uppföljning på 

forskning inom 

området.  

Styrka: RCT studie. 

Bra metoddel. Stort 

urval.  Interventions 

och kontrollgrupp. 

Lång uppföljningstid. 

Bra diskussion om 

begränsningar. Studien 

var en del av en 

populationsbaserad 

studie inom samma 

syfte.  

Hög kvalitet. 

Resultaten visade 

skillnader i 

hälsorelaterad 

livskvalitet mellan 

patienterna och 

kontrollgruppen 

framförallt i områden 

som fysisk funktion, 

socialfunktion och 

hälsa. Personer med 

stroke skattade sin 

livskvalitet lägre än 

kontrollgruppen. 

Faktorer som inverkade 

negativt på 

hälsorelaterad 

livskvalitet bland 

personer med stroke var 

arbetslöshet, 

depression, fatigue och 

att vara utan partner 

jämfört med personer 

som hade en partner.  

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  
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Nicholas-Larsen, D.S., 

Clark, P.C., 

Zeringue, A., 

Greenspan, A. & 

Blanton, S. 

 

Factors influencing 

stroke survivors´ Quality 

of life during sub-acute 

recovery. 

 

Stroke 

 

36,1480-1484  

 

2005 

 

USA 

Att undersöka sambanden 

mellan personliga och 

kliniska egenskaper 

gällande livskvalitet 

bland personer med mild 

till måttlig stroke under 

subakut återhämtning 

Design/metod: Kvantitativ forskningsmetod 

Klinisk multicenter studie. 

Inklusionskriterier: Personerna med första 

gångs stroke skulle vara inneliggande på 

sjukhus mellan 3-9 månader, minst 10 graders 

handleds extension MP och IP- extension av 2 

leder och tummen, Ha förmåga att själv ta sig 

till och från toaletten samt kunna stå själv i 2 

minuter, ej ha några stora kognitiva 

svårigheter. 

Exklusionskriterier: Framgår ej tydligt i 

studien.  

 Urval: 229 personer rekryterades från 6 olika 

kliniker.  

Bortfall: 13 deltagare som flyttat till vårdhem. 

Slutlig studiegrupp: 216 personer varav 140 

män och 76 kvinnor. Median åldern var 62 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Livskvaliteten mättes med 

självskattningsformulär i följande kategorier: 

styrka, hand funktion, rörlighet, psykologiska 

aspekter, aktiviteter i det dagliga livet, minne 

och kognitiv förmåga, kommunikation, 

känslor och socialt deltagande. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande statistiska 

analysmetoder. Hälsorelaterad livskvalitet 

bedömdes med Stroke Impact Scale. Multipel 

variansanalys MANOVA. ANOVA. 

 

Svaghet: Svårlästa 

tabeller och krånglig. 

Mycket om ras som kan 

vara svårt att tänka sig i 

Sverige. 

 

Styrka: Finns ett etiskt 

resonemang där 

skriftligt samtycke 

finns från personerna 

med i studien men det 

står inget om 

godkännande från etisk 

kommitté. 

Utförlig analys. 

 

Medelhög kvalitet. 

Personer med måttlig 

stroke upplevde sämre 

livskvalitet gällande 

psykologiska områden 

jämfört med personer 

med mild stroke, dessa 

personer upplevde 

istället en sämre 

kommunikationsförmåg

a. Personer med stroke 

som var äldre, icke vita, 

kvinnor, hade fler 

sjukdomar och sämre 

förmåga i övre 

extremiteterna upplevde 

sämre livskvalitet 

gällande fysisk 

förmåga. Yngre vita 

män hade högre 

livskvalitet än kvinnor 

och icke vita män. 

Kvinnor upplevde 

sämre livskvalitet 

beträffande social 

interaktion. 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Design Värdering  Resultat 

Palmcrantz, S., 

Holmqvist, W.L.& 

Sommerfeld, K.D. 

 

Long-term health states 

relevant to young 

persons with stroke 

living in the community 

in Southern Stockholm.  

 

Disability & 

Rehabilitation 

 

34(10), 817-825 

 

2012 

  

Sverige 

Att undersöka 

själuppskattade 

strokerelaterade kroniska 

funktionshinder samt 

personliga och 

miljömässiga faktorer som 

kan förutsäga 

funktionshinder i ett 

populationsbaserat urval 

bland personer med stroke 

mellan år 2000- 2006 

Design/metod: Kvantitativforskningsmetod 

Inklusionskriterier: Unga personer som fått 

stroke mellan år 2000-2006, inskrivna på 

Södersjukhuset, var boende i södra 

Stockholm, hemmaboende, registrerad i 

Riks-Stroke. 

Exklusionskriterier: Framgår ej tydligt i 

studien. 

Urval: Det var 238 personer med som 

rekryterades via dataregistret varav 6 

personer exkluderades på grund: boende på 

vårdhem, vara hemlös, vara utan hemadress.   

MYS frågeformulär skickades ut till 232 

personer varav 68 procent svarade. 

 Bortfall: 32 procent. 

Slutlig studiegrupp: 158 personer varav 78 

procent hade en lindrig stroke. 

Medianåldern var 59 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Data hämtades från tidigare journaler samt 

från frågeformulär; Map Young person with 

Stroke.   

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av beskrivande statistsiska 

analysmetoder; SIS, MYS, ICD-10, x
2
 test 

användes för nominal data. Mann-Whitney 

U-test, t-test. 

Svaghet: Stort bortfall. 

Svår lästa tabeller.  

 

Styrka: Godkänd från 

etisk kommitté, från 

sjukhuset, från 

personerna som var 

involverade i 

frågeformuläret samt 

skriftligt samtycke från 

alla personer i 

studiegruppen. 

Gedigen metod del med 

mycket detaljer och lika 

gedigen statistik del. 

 

Hög kvalitet. 

Av de 158 personer var 

det 78 procent som hade 

lindrig stroke och 

majoriteten rapporterade 

svårigheter/begränsningar 

när det gällde att 

återvända till arbetet eller 

utöva fritidsaktiviteter. 

Trötthet var den 

vanligaste psykologiska 

funktionsnedsättning följt 

av försämrat minne. 

Andra psykologiska 

funktionshinder var 

ångest, begränsningar 

gällande att räkna, skriva, 

prata, sköta ekonomi, 

samt begränsad rörlighet. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Röding, J., 

Glader, E.L.,  

Malm, J. & 

Lindström, B. 

 

Life satisfaction in 

younger individuals 

after stroke: 

Different 

predisposing factors 

among men and 

women. 

 

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

 

42, 155-161 

 

2010 

 

Sverige  

Att beskriva 

självrapporterad 

livstillfredställelse av 

yngre personer efter 

stroke och att 

undersöka skillnaderna 

mellan män och 

kvinnor och olika 

faktorer som är 

förknippade med 

livstillfredställelse. 

Undersöka om det finns 

skillnader mellan könen 

och utforska 

medicinska och sociala 

faktorer beträffande 

livstillfredställelse.   

Design/metod: Kvantitativ 

forskningsmetod. Ett tvärsnitts studie. 

 

Inklusionskriterier: Personerna fått sin 

första stroke under åren 2001-2002, var i 

åldern 18-55 år och var registrerade i det 

svenska kvalitetsregistret för strokevård. 

Exklusionskriterier: Framgår inte tydligt i 

studien.  

Urval: Personerna rekryterades från Riks-

Strokes dataregister och jämfördes sedan 

med ett nationellt dataregister för att få 

reda på om några avlidit.  

Frågeformuläret skickades till 1425 

personer som hade rätt kriterier. 

Bortfall: 357 som ej svarade på enkäten. 

Personer där det inte gick att få fram 

uppgifter om tidigare stroke (20 

personer) och 186 personer i den akuta 

fasen uteslöts. 

Slutlig studiegrupp: 1068 varav 631 män 

med medianåldern 49 år och 437 kvinnor 

med medianåldern 48 år. 

Datainsamlingsmetod: Datainsamling 

genomfördes med hjälp av frågeformulär;  

upplevd livstillfredställelse mättes med 

hjälp av Li-Sat 9, x
2
 test, Bartel Index. 

Analysmetod: Resultatet analyserades 

med hjälp av beskrivande statistiska 

analysmetoder. 

Statistisk analys med SPSS. 

Svaghet: Frågeformuläret 

hade inte testats för 

reliabilitet och validitet.  

En annan nackdel var att 

det var väldigt många 

frågor i frågeformuläret 

med tanke på att många 

personer led av 

koncentrations svårigheter 

vilket kanske kan påverka 

svaren. 

 

Styrka: Godkänd av etisk 

kommitté. 

Bra statistik, utförliga 

tabeller, bra metod del. 

Svensk studie som gör 

studie resultatet lät 

överförbar för övriga 

populationen. 

 

 

Hög kvalitet 

Mer än hälften av 1068 personer var ej 

självständiga gällande personlig ADL 

och upplevde mindre tillfredställelse i 

livet som helhet en till två år efter sin 

stroke. Majoriteten inte nöjd med sin 

fritid, yrkesutbildning, ekonomiska 

situation, sexualliv, partnerskap/ 

förhållande, familjelivet och kontakten 

med vänner och bekanta. Resultatet 

visade vilken negativ påverkan 

försämrad förmåga att koncentrera sig 

hade på livstillfredställelsen. Kvinnor 

upplevde mindre tillfredställelse i livet 

gällande yrke och den ekonomiska 

situationen än män. Män som levde i en 

institution, var inte nöjda med livet som 

helhet. Bland personerna med 

hjärnblödning som vårdats på 

strokeenhet var kvinnorna mer än män, 

mindre benägna att uppleva 

tillfredställelse i livet som helhet.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Teasdale, T.W. 

& 

Engberg, A.W. 

 

Psychosocial 

consequences of 

stroke: A long – 

term population 

– based follow- 

up. 

 

Brian Injury  

 

 

19(12),1049-

1058 

 

2005 

 

Danmark 

Att undersöka 

psykosocialt 

status bland 

nationellt 

representativa 

grupper av 

strokepatienter 

med lång 

uppföljning 

efter stroke  

Design/metod: Kvantitativ forskningsmetod. 

Långtidsuppföljning med tre representativa grupper. 

Inklusionskriterier: Personerna skulle fått sin 

strokediagnos på sjukhus år 1982, 1987, eller 1992 för att 

dessa årtal skulle motsvara långtidsuppföljning på 5, 10 

och 15 år. Utskriven senast år 1993 med stroke. Boende i 

Danmark. Äldre än 18 år. Vara vid liv år 1994. 

Exklusionskriterier: personer var stroke diagnos var ej 

officiellt bekräftad samt personer med demensdiagnos fick 

ej vara med i uppföljningsstudien. 

Urval: Första urvalsförfarande var från Nationellt 

sjukhusregister i Danmark där 4892 personer uppfyllde 

kriterierna. År 1997 i början av uppföljningen upptäcktes 

att 1882 personer avlidit. För att studien skulle ha en 

jämförelsevis stor grupp gjordes en komplettering med ett 

andra urval randomiserat från ett dataregister. 694 

personer till kom med i studien. 

Bortfall: Bortfall redovisas.  

Slutlig studiegrupp: 3704 personer. 

Medianålder på personerna var 61 år respektive 69 år vid 

uppföljningen och 48 % män och 52 % kvinnor. 

Kontrollgruppens median var 69 år respektive 77 år. 

Datainsamlingsmetod:  Två olika frågeformulär; den 

första handlade om psykosociala frågor och den andra the 

Nottingham Health Profile (NHP) som handlade om 

vardagliga problem.Självskattningsformulär för 

livskvalitet och funktionshinder. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med hjälp av 

statistiska analysmetoder; Icke parametric förfarande, 

x
2
test, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis och Jonckheere-

Terpstra test och Kendall´s Tau B correlation. 

Svaghet: En 

begränsning var att det 

fanns personer med 

dysfasi som kunnat 

bidra till att det var ett 

sådant stort antal 

personer med lågt 

psykosocialt status. 

Utfallet kanske blivit 

annorlunda om det var 

ett annat urval. 

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommitté.  

Representativt urval. 

Stor studie. Bra metod 

och analys. 

 

 

Hög kvalitet.   

Nästan helt utan undantag upplevde 

majoriteten av personerna med stroke 

svårigheter med uppmärksamhet, minne 

och känslomässig kontroll men det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. För majoriteten av personerna 

som bodde med en familj upplevde 

situationen med familjen oförändrad. Vid 

5 års uppföljning var det över 60 procent 

som upplevde att fritids aktiviteter var 

mycket begränsade och 60 procent 

upplevde undermålig livskvalitet. Vid 10 

och 15 års uppföljning om livskvalitet var 

motsvarande siffra 50 procent. Symtomen 

och funktionerna och de sociala 

förmågorna fortsatte att vara påverkade 

över lång tid. Det fanns signifikant 

säkerställda trender gällande lägre nivåer 

av rapporterade problem över tid. Det var 

energi och handlingskraft, känslomässig 

kontroll, social interaktion och 

psykologiska aspekter. 
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Multivariatvärde och linjär logistik. Alpha för test av 

statistisk signifikans. 
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Författare  
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Vestling, M., 

Ramel, E. & 

Iwarsson, S. 

 

Quality of life after stroke; 

Well-being, life satisfaction, 

and subjective aspects of 

work. 

 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy 

 

12,89-95 

 

2005 

 

Sverige 

 Att undersöka vilka 

subjektiva aspekter 

av arbetet och vilka 

subjektiva aspekter 

av livskvalitet finns 

det i livet efter en 

stroke 

 

Design/metod: Kvantitativ 

forskningsmetod. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha 

arbetat före sin första stroke, vara 65 år 

eller yngre och boende i Scania området i 

Sverige. Två till två och ett halvt år skulle 

förflutit sedan första stroke. 

Exklusionskriterier: Det framgår inte 

tydligt i texten.  

Urval: 

Urvalet rekryterades från medicinarkivet 

på ett stort universitetssjukhus i Sverige. 

Det var 91 personer som inkluderades i 

studien. 

Bortfall: 26 deltog ej (29 %). 

 

Slutlig studiegrupp: bestod av 65 personer 

(71 %) och medianåldern var 54 år, 24 

kvinnor och 41 män. 

Datainsamlingsmetod: Datainsamling 

genomfördes med hjälp av frågeformulär. 

Analysmetod: Resultatet analyserades 

med hjälp av beskrivande statistiska 

analysmetoder; subjektiv välbefinnande 

skala, Chi-squared test, Kruskal Wallis 

test, Mann Whitney U-test. 

Svaghet: Ganska lite 

studie. Svårlästa 

statistiska tabeller. 

 

Styrka: Godkänd av 

etisk kommitté och ett 

samtycke från 

deltagarna fanns. 

Bra diskussion huruvida 

resultatet kunde bli 

annorlunda om studien 

var större. 

 

 

Medelhög kvalitet  

Ekonomiska faktorer och självständiga 

faktorer värderades högst och 

personerna som värderade självständigt 

faktorer viktigast på jobbet upplevde 

mer tillfredsställelse i sin livskvalitet. 

Totalt hade 23 av 61 personer återgått 

till arbetet och det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna 

huruvida dessa upplevde livet som 

helhet. 
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Författare  
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tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Vestling, M., 

Tufvesson, B. & 

Iwarsson, S. 

 

Indicators for return to 

work after stroke and the 

importance of work for 

subjective well-being 

and life satisfaction. 

 

Journal of Rehabilitation 

Medicine 

 

232,127-131 

 

2006 

 

Sverige 

 

Att besvara följande 

frågor: 

Vilka faktorer 

indikerar 

sannolikheten att 

återgå till arbete 

efter stroke? Är det 

någon skillnad i 

olika domäner av 

subjektivt 

välmående och 

tillfredsställelse i 

livet mellan dem 

patienter som 

återgått till arbete, 

respektive dem som 

inte? Vilka faktorer 

ger hög grad av 

välmående och 

tillfredsställelse i 

livet?   

Design/metod: Kvantitativ forsknings metod. 

Inklusionskriterier: Personer som hade ett 

arbete innan stroke, 60 år eller yngre vid 

insjuknande samt levde i Malmö. Det måste 

ha gått minst 6 månader efter stroke. 

Exklusionskriterier: Framgår inte tydligt.  

Urval: Deltagarna rekryterades från Lund 

sjukhusets rehabilitations avdelning. Under 4 

års period totalt 156 personer som stämde 

med inklusionskriterier identifierades utifrån 

medicinska patientjournaler.  

Bortfall: Bortfall 36 deltagare.  

Slutlig studiegrupp: Målgruppen var 120 

patienter; 47 kvinnor och 73 män, med 

medelåldern 50 år studerades med hjälp av 

tidigare patient journaler och skriftliga 

frågeformulär valdes från Södra Sverige, 

flest från Malmö.  

Datainsamlingsmetod: För datainsamling 

användes tidigare medicinska 

patientjournaler. Även  

Functional Indepentent Measure, The 

Göteborg quality of life instrument och 

frågeformulär användes för att samla in 

relevant information till studien.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

hjälp av statistiska analysmetoder (bland 

annat med chi-squared test och the Manny-

Whitney U test,). 

Svaghet: 

Exklusionskriterierna 

framgår inte tydligt i 

artikeln.  

 

Styrka: Är godkänd av 

etiska kommittén. 

Tydligt beskriven 

resultats del. Det som 

kommer fram i 

resultatet svarar på 

studiens syfte.  

Deltagarnas olika 

bakgrund gör resultatet 

mer intressant och ökar 

studiens 

generaliserbarhet. 

Studiepopulation är 

relevant för det 

problem som ska 

studeras.  

 

 

Hög kvalitet.  

 

Patienter som hade återgått till arbetet 

hade högre välbefinnande och var 

tillfredställd med sina liv som helhet 

utifrån ekonomiska situationen och 

socialt välbefinnande. (jämfört med 

dem som inte arbetade). Fysiska och 

psykiska välbefinnande, 

minnesförmågan och sexuell 

tillfredställelse uppskattades högre. 

Att vara egenföretagare, tjänstemän 

och att vara anställd inom offentliga 

sektorn var viktiga faktorer för hög 

livstillfredställelse.  

 


