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INLEDNING  !!
Yrkesverksamma arbetsterapeuter oavsett arbetsområde möter ofta personer som har insjuknat i 
stroke. Under den verksamhetsförlagda utbildningen träffade vi personer påverkade av hjärntrötthet 
förorsakad av stroke. Patienterna och deras anhöriga hade svårigheter att förstå innebörden av 
hjärntrötthet trots att arbetsterapeuten försökte informera om vad hjärntrötthet innebar och hur den 
skulle kunna påverka aktiviteterna i det dagliga livet (ADL). Vi vill genom denna litteraturstudie 
närmare studera hur hjärntrötthet påverkar de dagliga aktiviteterna, samt hur utförandet av det 
dagliga aktiviteterna kan underlättas. !!
BAKGRUND !!
Stroke !
Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och cirka 30 000 personer insjuknar varje år. Det 
är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna och den näst vanligaste dödsorsaken 
i världen (1). Stroke är en somatisk sjukdom som uppstår vid syrebrist i hjärnan. Syrebrist kan 
uppstå när ett blodkärl brister eller vid bildning av en blodpropp som täpper till ett blodkärl till 
hjärnan. Domningar eller plötslig svaghet i ena sidan av kroppen är de vanligaste symptomen vid 
stroke. Andra symptomer som kan förekomma är förvirring, huvudvärk, yrsel, försämrad 
koordination och balans- samt talsvårigheter (2). Vissa symtom kan förbättras eller gå i regress efter 
det akuta skedet. Medan en del av dem som insjuknat i stroke får kvarvarande 
funktionsnedsättningar som leder till en förändrad livssituation och ett stort behov av rehabilitering 
och omvårdnad (3). Det är viktigt att de som insjuknar i stroke får vård så snabbt som möjligt då 
snabb behandling kan rädda liv och motverka permanenta hjärnskador (2).  !!
Konsekvenser av stroke  !
Att få stroke innebär ofta flera förändringar i livet. Funktionsnedsättningar och dess påverkan på 
aktivitetsutförande kan variera efter en stroke. En tredjedel av dem som insjuknar i stroke blir 
beroende av en annan person för att klara av sin vardag (4).  !
Oavsett om stroke medför förlamningar, kommunikationssvårigheter, känselbortfall, påverkan på 
kognitiva, exekutiva eller emotionella funktioner leder det till stora omställningar och förändringar i 
livssituationen (3). Plötsligt befinner sig personen i en helt ny livssituation, dagliga aktiviteter som 
tidigare gått bra att utföra är inte längre en självklarhet (5). Konsekvenserna av stroke är 
individuella beroende på skadelokalisation och storleksgraden av stroke (6). Personer med 
omfattande stroke kan få halvsidesförlamning eller bli helt sängliggande, medan en lindrig stroke 
kan medföra svårigheter med finmotorik, uthållighet eller problem med koordinationen (7). Stroke 
kan även medföra kognitiva nedsättningar avseende minne, uppmärksamhet och perception (8). 
Dessa nedsättningar kallas ofta för dolda funktionshinder då de för omgivningen inte är synbara (2).  !!
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Stroke påverkar inte bara den som insjuknat utan livssituationen förändras även för deras 
familjemedlemmar. Ökad risk för depression föreligger hos de anhöriga. Svårigheter med att finna 
balans mellan krav och vad som upplevs vara frivilliga insatser kan leda till en försämrad livskvalité 
för de anhöriga (1, 9).   !!
Hjärntrötthet  !
Ytterligare en konsekvens av stroke är hjärntrötthet. Hjärntrötthet är ett dolt funktionshinder och 
kan lätt misstolkas (8). Oavsett svårighetsgraden av stroke är hjärntröttheten oftast en bestående 
följd och rapporteras vara den vanligaste samt svåraste konsekvensen efter stroke (10-11). Att vara 
“trött i huvudet” eller utmattad är något som alla kan uppleva men för den som drabbats av 
hjärntrötthet är tröttheten av en annan karaktär (5).  !
I litteraturen benämns hjärntrötthet på olika sätt. Benämningar som fatigue, mental trötthet, dolt 
funktionshinder samt Asteno-emotionellt syndrom (AE syndrom) används. De olika benämningarna 
beskriver samma symptom. En trötthet som inte går att jämföra med vanlig trötthet, en 
utmattningskänsla som för den drabbade är helt ny (1-2, 5, 8). !
Hjärntrötthet i någon grad beskrivs av 30- 70 % av dem som insjuknat i stroke (8), men det är inte 
enbart stroke som förorsakar hjärntrötthet. Inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet såsom 
Multipel Skleros (MS) samt degenerativa sjukdomar som demens- och parkinsons eller skall- 
hjärnskador kan också leda till hjärntrötthet. Hjärntröttheten behöver dock inte vara relaterad till 
någon sjukdom eller skada utan kan även drabba personer som varit utsatta för stress under längre 
tid eller de som lider av svår och långvarig värk (5).    !
Hjärntrötthet benämns som svår att förstå för såväl dem som drabbats som för deras omgivning (5), 
personer med hjärntrötthet kan lätt upplevas som ovilliga eller lata (8). Hjärntröttheten påverkar 
både de fysiska och de psykiska funktionerna (10, 12). Det tar lång tid för personer med 
hjärntrötthet att lära sig vilken nivå de dagliga aktiviteterna bör ha för att det skall leda till en 
fungerande vardag (8, 12). Aktiviteter som kräver koncentration och uppmärksamhet kan leda till 
snabb mental utmattning för personer påverkade av hjärntrötthet. Om de inte vilar eller tar hänsyn 
till tröttheten kan det leda till utmattning och huvudvärk med en lång återhämtningsperiod som följd 
(5). Hjärntröttheten kan vara bestående i många år efter skadan men beskrivs vara värst första tiden 
efter insjuknandet (5, 13). !
Hjärntrötthet går inte att träna och det finns idag ingen direkt behandling (5, 8, 12-13). Stress och 
höga krav bör undvikas av dem som är påverkade av hjärntrötthet. Det är viktigt att ta pauser och 
vila med jämna mellanrum. Att finna en balans mellan aktivitet och vila samt att finna 
energibesparande strategier som fungerar, kan vara svårt att lära sig för dem som påverkas av 
hjärntrötthet. De kan därför behövas många rehabiliteringsinsatser, under lång tid efter insjuknandet 
(5, 8). !!!!!

!5



Arbetsterapi !
Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi (14). Enligt Model of Human Occupation 
(MOHO) (15) är människan är en social varelse som har ett inneboende behov av aktivitet. Aktivitet 
handlar om att göra saker tillsammans med andra och med det upprätthålla den sociala struktur som 
omger oss (15).  !
Kielhofner delar in aktiviteter i dagliga aktiviteter och mänsklig aktivitet. Dagliga aktiviteter 
omfattar sysslor som vi ägnar oss åt för att ta hand om oss själva såsom personlig hygien, tvätt och 
städ. Mänsklig aktivitet handlar om arbete och lek i en social och fysisk kontext (15).  !
Enligt MOHO består människan av tre komponenter vanebildning, viljekraft och 
utförandekapacitet. Vanebildning syftar på de sätt människan är vana att utföra aktiviteter på. 
Vanorna styrs av det olika roller vi har exempelvis partner, förälder eller arbetskollega samt det 
sammanhanget människan befinner sig i. Viljekraften handlar om de egna känslor, tankar och 
tolkningar av det aktiviteter som vi gjort, gör och kommer att göra. Utförandekapacitet speglar 
människans subjektiva och objektiva fysiska och kognitiva förmågor samt begränsningar till att 
utföra en aktivitet (15).  !
Det är viktigt att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat vilket innebär att de möter patienter med 
förståelse för patientens egna uppfattning och värderingar av sin situation, tar hänsyn till patientens 
egna önskemål samt vilket socialt sammanhang de befinner sig. Det sociala samspelet och den 
terapeutiska relationen är en förutsättning för att patienten skall kunna nå sina mål. Att använda sig 
av meningsfulla och relevanta aktiviteter och låta rehabiliteringen fokusera på patientens mål gör att 
de känner sig mer delaktiga och klarar sin ADL bättre (1, 15). !
Arbetsterapeutiska insatser kan se olika ut beroende på vilka behov samt förutsättningar som finns 
(16). Syftet med arbetsterapi är att möjliggöra delaktighet och utförande av meningsfulla aktiviteter 
som gynnar både fysiskt och emotionellt välbefinnande. Med delaktighet menas engagemang i 
aktivitet i så stor utsträckning som möjligt (15). Genom förändring eller modifiering av en aktivitet 
kan arbetsterapeuten hjälpa en individ som har en nedsatt aktivitetsförmåga på grund av en skada 
eller sjukdom att klara av att utföra det dagliga aktiviteterna (14-15). !
Bedömningar och interventioner 
Arbetsterapeuten gör ofta en första bedömning i personlig vård (P-ADL). Det innebär att patienten 
observeras vid måltid, förflyttning, personlig hygien, på- avklädning och vid toalettbesök. Vid en 
observation framkommer vilka förutsättningar samt begränsningar som finns i aktivitetsutförandet 
för patienten. Arbetsterapeuten observerar hur patienten planerar, om aktiviteten utförs med 
säkerhet, utförs aktiviteten i en logisk ordning och om aktiviteten startar samt avslutar i rimlig tid 
(17). Till hjälp kan olika bedömningsinstrument användas såsom Assessment of Motor and Process 
Skills (AMPS) (18) eller ADL-taxonomin (19). Resultatet av bedömningarna utgör ett underlag för 
att planera vidare träning och eller kompensera för att underlätta utförandet vid dagliga aktiviteterna 
för patienten (17).  !
Arbetsterapeuten observerar också fysiska funktioner så som balans, kondition, koordination, 
känsel, styrka och motorik. De kognitiva förmågorna som kan observeras är uppmärksamhet, 
perception, minne, informationsbearbetning och medvetandegraden (17).  !
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Inom rehabiliteringen kan arbetsterapeuten använda två olika arbetssätt, återträning eller 
anpassning/kompensation. Dessa arbetssätt kan kombineras eller användas var för sig. Finns det 
förutsättningar för att kunna träna upp en förlorad funktion används återträning. Om patientens 
förmåga inte förbättras genom träning kan arbetsterapeut stödja patienten att förbättra sin 
aktivitetsförmåga med hjälp av olika anpassningar. Anpassningarna kan vara i form av hjälpmedel, 
råd eller hjälp med att finna nya strategier för hur man skall kunna utföra en specifik aktivitet trots 
funktionsnedsättningen (1, 17). !
Arbetsterapeutens insatser handlar inte enbart om träning tillsammans med patienten (1). All 
behandling och träning baseras på att patienten skall må så bra som möjligt. Det innebär att 
aktivering eller träning inte alltid kan prioriteras om patienten inte är redo eller mottaglig för det 
(8). Det är inte lätt att påverka eller anpassa aktiviteterna i vardagen förrän patienten själv förstår 
vad som fungerar eller behöver ändras (8). Att ge tid att öva och utföra olika aktiviteter är viktigt för 
resultatet av träningen. Det är också viktigt att arbetsterapeuten ger feedback och återkoppling på 
resultatet av träningen (1). !!
Stroketeam  !
Arbetsterapi utgör en viktig del inom strokerehabiliteringen. Tidig rehabilitering leder till minskad 
dödlighet, ökad självständighet i ADL samt kortare vårdtid (1). För att kunna erbjuda patienterna 
optimal strokerehabilitering bör det finnas en strokeenhet på sjukhuset. Det innebär att det finns en 
avdelning på sjukhuset avsedd enbart för strokepatienter (20). !
På strokeenheten arbetar flera stroketeam som består av kunnig vårdpersonal inom stroke och 
rehabilitering där det ingår medicinsk kompetens, omvårdnads- samt rehabiliteringskompetens. 
Rehabiliteringspersonal utgörs av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped samt kurator (20). 
Arbetsterapeut och sjukgymnast har ofta ett nära samarbete. Inledningsvis gör de bedömning av 
patientens  rörelse, balans, känsel, styrka samt kognitiva förmågor (17). Alla inom stroketeamet bör 
arbeta så lika som möjligt när det hjälper patienten och/eller träna med patienten för att patienten 
skall kunna uppnå sina mål (20). !
Under rehabiliterings tiden utför arbetsterapeuten förebyggande interventioner. Det är viktigt att 
patienten inte hindras i sin ADL av exempelvis ödem, rörelseinskränkning och smärta. Ödem 
behandlas av arbetsterapeuten och annan personal med hjälp av lindning, ödemhandske samt 
högläge. Rörelseinskränkning förebyggs genom regelbunden kontrakturprofylax (17).  !
Inför utskrivning från sjukhuset är det viktigt att planera hemgången väl. Arbetsterapeuten kan 
erbjuda hembesök, informera om bostadsanpassning samt föreskriva hjälpmedel för att underlätta 
eventuella praktiska problem i hemmet för såväl patienten som dennes anhöriga (9). !!
Problemområde  !
I litteraturen framgår att hjärntrötthet kan uppkomma vid såväl sjukdomar, skador eller långvarig 
stress (5, 8, 12-13, 21). Vidare beskrivs hjärntrötthet som ett dolt funktionshinder (8). För att 
arbetsterapeuten skall kunna ge bästa möjlighet till effektiv rehabilitering, är det viktigt att öka 
förståelsen och kunskapen om hjärntrötthet för så väl den som insjuknat, dennes närstående, 
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arbetsterapeutkollegor som övrig hälso- och sjukvårdspersonal (5). Vidare framgår i 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer att information om hjärntrötthet är en viktig del i vården (20) 
och bör ges både skriftligt och muntligt (22). Författarna vill därför närmare undersöka vad som 
finns dokumenterat när det gäller hur de dagliga aktiviteterna påverkas vid hjärntrötthet och vad 
som kan underlätta aktivitetsutförandet.  !!
SYFTE !
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur dagliga aktiviteter förändras för personer 
påverkade av hjärntrötthet efter stroke samt hur utförandet av det dagliga aktiviteterna kan 
underlättas.  !!
METOD !!
Design !
Datamaterialet till denna litteraturstudie utgörs av publicerade vetenskapliga artiklar. De utvalda 
artiklarna har sökts systematiskt, analyserats och sammanställts för att svara på det uppsatta syftet 
(23). Totalt ingår nio artiklar i studiens resultat.  !!
Urval !
För att begränsa sökningen till relevanta vetenskapliga artiklar gjordes avgränsningar och 
inklusions- och exklusionkriterier skrevs med utgångspunkt från litteraturstudiens syfte (23).  !
Avgränsningar 
• Artiklar som var skrivna på engelska eller svenska.  
• Artiklar publicerade år 2003 - 2013. 
• Artiklar som var granskade/ peer reviewed. 
• Artiklar som innehöll abstrakt. !
Inklusionskriterier 
• Artiklar som handlade om hjärntrötthet i samband med stroke, arbetsterapi och ADL. !
Exlusionskriterier 
• Artiklar som handlade om hjärntrötthet på grund av annan sjukdom än stroke.  
• Artiklar där hjärntrötthet i samband med olika sjukdomar jämfördes.  !!!!!!
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Datainsamling !
Vid val av databaser användes ämnesguiden via Örebros universitetsbiblioteks hemsida (24). 
Ämnesguiden föreslog relevanta databaser utefter sökt ämnesord. Ämnet arbetsterapi valdes och 
PubMed samt Cinahl plus i fulltext rekommenderades som databaser.  !
Medline valdes istället för PubMed då den täcker samma områden inom omvårdnad och medicin. 
PsycInfo är en databas inom psykologisk forskning i omvårdnad och medicin som lades till för att 
utöka sökningen. I Cinahl och Medline användes databasernas ämnesordlista (MeSH-term) (25). 
Sökorden occupational therapy och activites of daily living kombinerades med OR. Sedan 
kombinerades sökorden post stroke fatigue, mental fatigue och brain fatigue med OR. 
Kombinationen med OR gjordes för att bredda sökresultatet. Därefter kombinerades resultaten med 
AND för att begränsa sökningen (25). Sökningen redovisas i tabell 1.  !
Avgränsningar med publiceringsår 2003-2013 samt artiklar som var engelskspråkiga gjordes vid 
samtliga sökningar. I Cinahl samt PsycInfo begränsades sökningen till artiklar som var peer 
reviewed. Den avgränsningen var inte möjlig i Medline. Efter avgränsningarna återstod fem artiklar 
i Cinahl, 73 artiklar i PsycInfo samt 21 artiklar i Medline.  !
Till följd av det höga antalet träffar i PsycInfo avgränsades sökningen med hjälp av Subject Major 
Heading. Termerna occupational therapy, fatigue samt activities of daily living valdes, vilket gav ett 
sökresultat på 28 träffar. !
Efter en genomgång av det 54 artiklarna utgick tre artiklar som saknade abstrakt. Därefter utgick 
ytterligare två artiklar till följd av att de utgjorde dubbletter. De återstående 49 artiklarnas abstrakt 
lästes igenom. Efter genomläsningen av abstrakten utgick 42 artiklar för att de beskrev hjärntrötthet 
i kombination med annan sjukdom såsom polio, cancer och MS. Således återstod sju artiklar som 
uppfyllde de upp satta kriterierna.  !
Litteratursökning utökades med sökning i databasen SweMed+ till följd av otillräckligt 
datamaterial. Sökning gjordes med orden fatigue och stroke. Sökorden kombinerades med AND 
vilket gav 12 träffar. Sökningen begränsades sedan utefter det uppsatta avgränsningarna samt 
inklusionskriteriet. Efter begränsningen återstod sju artiklar. Tre artiklar ansågs inte vara relevanta 
eftersom dessa studier beskrev annan trötthet än hjärntrötthet efter stroke. Två artiklar utgjorde 
dubblett och togs därför bort. Således återstod två artiklar. (Tabell 1). !
Efter genomgång av sökresultaten återstod totalt nio artiklar som följde det uppsatta kriterierna, 
sökresultatet redovisas i tabell 1. !!!!!!!
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!!
Dataanalys !
De utvalda artiklarna studerades i sin helhet separat av respektive författare i syfte att få en  
fördjupad förståelse för datamaterialets innehåll. Text som ansågs viktig för litteraturstudiens  
resultat markerades samt kommenterades med stödord. Samtidigt gjordes en kvalitetsbedömning av  
artiklarna med stöd av checklistorna för kvantitativa och kvalitativa artiklar i Forsberg &  
Wengström (25).Vid kvalitetsbedömning bedömdes artiklarnas syfte, design, metoden, analys och  
resultat (25). Fyra av artiklar bedömdes ha hög kvalitet, ytterligare fyra bedömdes ha medelkvalitet  
och en artikel bedömdes ha låg kvalitet. (Bilaga1). !
Därefter diskuterade författarna varje artikel. En sammanställning av artiklarnas syfte, metod samt  
det viktigaste i resultaten skrevs ned i form av en artikelmatris (23). Vid analys av artiklarna 
inspirerades författarna av den kvalitativa innehållsanalysen (23) för att kunna bearbeta, tolka  
och förstå det insamlade materialet. I ett gemensamt dokument skrevs kategorier utefter 
litteraturstudiens syfte. Sedan delades texten in två huvudkategorier samt underkategorier med det  
uppsatta syftet som utgångsläge (23). Hjärntröttheten förändrar det dagliga aktiviteterna är en  

Tabell 1: Sökmatris/urvalsprocess
Nr Sökord                                                 

Sökdatum
Cinahl         
26/1- 14

Medline       
 26/1- 14

PsykInfo     
 7/2- 14

SveMed+             
10/3- 14

1 Occupational therapy 14411 9941 15016

2 aktivity of daily living 19826 48295 9468

3 brain fatigue 3 8 1794

4 mental fatigue 131 1054 4024

5 post stroke fatigue 16 36 46

6 1 OR 2 33362 57145 23666

7 3 OR 4 OR 5 149 1093 5488

8 6 AND 7 9 26 137

9 Fatigue 456

10 Stroke 1392

11 9 AND 10 12

12 Urval efter inklutionskriterier 5 21 73 7

13  Subject Major Heading: 
occupational therapy, fatigue samt 
activities of daily living 

28

14 Urval efter exklusionskriterier 1 6 2 4

15 Totalt inkl. Dubbletter 1 6 2 4

16 Totalt exkl. Dubbletter 1 5 1 2
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huvudkategori med underkategorin Rollförändringar. Den andra huvudkategorin är Åtgärder som  
underlättar aktivitetsutförandet med underkategorierna Energibesparande åtgärder, Strategier - 
nyckeln till allt samt Informationen är nödvändig men bristfällig. !!
Etiskt övervägande  !
Enligt Codex- regler och riktlinjer för forskning ska etiskt tillstånd sökas och godkännas av  
etiska kommittén innan en studie påbörjas (26). En granskning av de utvalda artiklar gjordes  
utifrån ett etiskt perspektiv. I åtta av det inkluderade artiklarna framgick det tydligt att 
studierna fått godkännande samt att samtycke var inhämtat från deltagarna i respektive studier. I en 
av de valda artiklarna framgick det inte om något samtycke är inhämtat från deltagarna eller  
om de fått etisk tillstånd. (Bilaga 1). Eftersom etisk granskning är ett krav för publicerade 
vetenskapliga artiklar (26) inkluderades en artiklar i denna litteraturstudies resultat trots att det 
etiska övervägandet inte framgick.  !
Författarna till denna litteraturstudie är medvetna om ohederlig forskning. Detta innebär att 
resultatet kommer att skrivas med försiktighet så att plagiat inte förekommer eller så att resultatet  
från det inkluderade artiklarna förvrängs till fördel för att svara på denna litteraturstudiens syfte 
(23).  !!
RESULTAT  !!
Resultatet av litteraturstudien grundar sig på nio vetenskapliga artiklar. I sammanställningen av 
resultatet ingår artiklar med såväl kvalitativ (27-28, 31-33) som kvantitativ design (29-30, 34-35).   
I flertalet av artiklarna har datamaterialet samlats in via intervjuer (27-28, 30-33). I en av de 
kvantitativa artiklar (34) har deltagarna fått svara på en enkät och i en annan kvantitativ artikel har 
materialet inhämtats med hjälp av en checklistor (35). I en tredje av det kvantitativa artiklarna (29) 
har datainsamlingen sket med hjälp av enkäter, intervjuer samt information från patientjournaler.   !
Majoriteten av artiklarna har sitt ursprung från Sverige, andra inkluderade artiklar är från Norge, 
Danmark, Kroatien, USA och Australien. I studierna ingår det såväl män som kvinnor i vuxen ålder 
från 18 år och uppåt. I de kvalitativa studierna varierade antalet deltagare mellan 15-32 och i det 
kvantitativa studierna varierade antal deltagare mellan 35-115. (Bilaga 1).  !
Sammanfattningsvis framgår det i samtliga artiklar att hjärntröttheten påverkade livssituation och 
livstillfredsställelse för den som insjuknat i stroke och dennes anhöriga (27-35). I flera av artiklarna 
framgår att de personer som påverkas av hjärntrötthet till följd av stroke har en vilja att finna 
strategier för att fungera i vardagen (27-28, 32-33). I några av artiklarna framgår att deltagarna 
upplever tiden närmast efter stroke som en kamp, med en känsla av osäkerhet och sökande efter 
orsaken till tröttheten (28, 32-33). Det framgår också att det var viktigt med ökad kunskap, att få 
information och att få råd vid hjärntrötthet i samband med stroke (27-28, 30, 34-35). !!!
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Hjärntröttheten förändrar det dagliga aktiviteterna !
Hjärntrötthet beskrivs som en individuell upplevelse vilket oftast visar både psykiskt och fysiskt 
energibrist som kan leda till svårigheter vid aktivitetsutförande och därmed bidra till försämrad 
livskvalitet (28-29, 34). I Stokes et al. kvantitativa studie framgår det att personer som insjuknat i 
stroke lider mer av trötthet än andra personer i samma ålder (30). I samma studie framgår det att 
deltagarna som var påverkade av hjärntrötthet upplever en försämrad livskvalitet då de inte längre 
kkan delta i eller utföra aktiviteter i samma utsträckning som innan insjuknandet (30). !
I flera av studierna (28, 31-33) framgår att de som påverkas av hjärntrötthet efter stroke måste göra 
prioriteringar och anpassningar av aktiviteterna i det dagliga livet och vissa av aktiviteterna måste 
väljas bort. Det kan leda till negativa känslor så som otrygghet, skam och uppgivenhet. De personer 
som påverkas av hjärntrötthet upplever ofta att livet blir oförutsägbart, de bli svårare att planera, ta 
egna beslut och att organisera sin vardag. I studierna framgår att personer med hjärntrötthet ofta 
känner stor osäkerhet, med en strävar om att klara av att hantera sina vardag och det dagliga 
aktiviteter (28, 31-33). !
I en kvalitativ och en kvantitativ studie beskrivs ett samband mellan hjärntrötthet och fysisk 
aktivitet (27, 30). I den kvantitativa studien av Stokes et al. framgår att ju mer fysisk energi som 
krävs för aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter desto mer uttalad blir hjärntröttheten (30). 
Studierna beskriver också att hos personer där motoriska symtom gått i regress så kan hjärntrötthet 
kvarstå och påverka utförande av aktiviteter i det dagliga livet (27, 30). När personer med  
hjärntrötthet blir trötta kan de uppleva försämrad balans med försämrat aktivitetsutförande som 
följd (27). !
Rollförändringar 
Hjärntröttheten blir ofta mer märkbar när patienten blir utskriven från sjukhuset och skall återgå till 
vardagen (27). Hjärntrötthetens diffusa karaktär skapade svårigheter även för de anhöriga. Det är 
svårt för de anhöriga att avgöra och bedöma graden av hjälp eller stöd som krävs i olika situationer. 
Många som påverkas av hjärntrötthet upplever att hjärntröttheten bidrar till rollförändringar och/
eller rollförluster. Att inte kunna behålla sina roller påverkar dem negativt (27, 31-32). !
Socialt samspel är ett stort problem för personer med hjärntrötthet i samband med stroke (28, 
31-32). Socialt deltagande med vänner och familj, arbete och fritid är viktiga delar i livet som 
påverkas av hjärntrötthet (28). Att umgås med familj och vänner eller att vara delaktig i olika 
aktiviteter kan inte längre ske i samma utsträckning som innan insjuknandet (27, 31-32). Symptom 
såsom känslighet för ljud och ljus, stress samt emotionell labilitet kan också påverka det sociala 
samspelet på många sätt (31). !
I studien av Carlsson et al. beskriver en pappa sin förändrade föräldraroll på följande vis … !
“Jag är inte den perfekta pappan längre. Jag brukade ta en aktiv del i mina barns liv. Jag var med 
dem, deltog, försökte lära dem saker och vara ett stöd för dem. Nu ligger jag mest på soffan” (31). !
I flera studier framgår att familjen är viktig för dem som påverkas av hjärntrötthet (27-28, 31-33). 
Stöd och hjälp från närstående upplevs som “en mjuk plats att falla på” (33). Samtidigt vill de skona 
familjen från konsekvenserna men det var svårt (32).  !
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I studien av Carlsson et al. beskrivs den förändrade familjesituationen av en deltagare på följande 
vis...  !
“Jag är inte längre tillåten att köra bil. Min fru har inget körkort. Vi kan inte ta bilen för att 
handla, så hon får bära hem alla våra matvaror. Inte heller har jag förmågan att ta min familj på 
semester och allt bagage på buss eller ett tåg, eller ta ut barnen på aktiviteter. Detta känns inte bra 
för mig” (32). !
Hjärntröttheten är svår att förklara och förstå för både de som insjuknat och för deras omgivning då 
upplevelsen av hjärntrötthet i samband med stroke är svår att definiera (28, 31-32). Många väljer 
därför att inte berätta om sin hjärntrötthet för omgivningen på grund av rädslan för missförstånd 
(31-32). I artikeln av Carlsson et al. framgår det att de som berättar om sin hjärntrötthet upplever att 
omgivningen försöker förstå, men att de får en känsla att de inte tas på allvar. En del av dem med 
hjärntrötthet beskriver att omgivningen har för höga krav på dem tillföljd av att deras 
funktionsnedsättning är dold (31). Det framgår också att det som har hjärntrötthet som enda 
kvarvarande funktionsnedsättning efter insjuknadet i stroke är tacksamma för att de inte har några 
fysiska funktionsnedsättningar. Samtidigt upplever de att det skulle vara lättare om deras 
funktionsnedsättning varit synlig (31-32). !!
Åtgärder som underlättar aktivitetsutförandet !
De som insjuknat i stroke måste aktivt delta i rehabiliteringen för att kunna återfå eller bibehålla sin 
fysiska och kognitiva funktion. Det framgår i ett par studier att det är viktigt att 
rehabiliteringsteamet är uppmärksam på tröttheten i det tidiga skedet efter stroke och vid planering 
inför genomförande av olika rehabiliteringsåtgärder (27, 29). I Flinn et al. studie framgår att det är 
viktigt att personer som insjuknat i stroke samt deras anhöriga får information om effekten av 
hjärntröttheten efter stroke (27). 
  
Energibesparande åtgärder 
I studierna framgår det att rehabiliteringsåtgärderna måste anpassas med energibesparande metoder 
och att modifiering av aktiviteterna bör göras (28-29). Det framgår också att rehabiliteringsteamet 
bör tänka på hur de använder tiden under träningstillfället samt vilka aktiviteter som skall utföras så 
patienten inte förbrukar all sin energi. Brist på fysisk och/eller psykisk energi kan hos personer med 
hjärntrötthet leda till ett försämrat rehabiliteringsresultat (28-29). !
I en studie framgår att tekniska hjälpmedel kan utgöra en bra hjälp i energibesparande syfte. En 
dragvagn kan exempelvis användas för att lägga varor i när man handlar så man slipper bära tunga 
kassar. När man skall förflytta sig längre sträckor kan en rullstol underlätta. Användning av tekniska 
hjälpmedel kompenserar och främjar fysisk förmåga samt skapar struktur i vardag. Därmed bidrar 
tekniska hjälpmedel indirekt till ökad hälsa och ökad livskvalitet för dem som påverkas av 
hjärntrötthet (28). !
Strategier - nyckeln till allt 
Olika studier (27-28, 32) beskriver att copingstrategier vägleds av individens egna värderingar och 
mål. Att lära sig att tänka på ett nytt sätt och hitta nya värden i livet ses som en copingstrategi 
(27-28, 32). Att ta vilopauser under dagen beskrivs som en fungerande strategi för att klara av de 
dagliga aktiviteterna (28). White et al. skriver i sin artikel att det är viktigt att de som påverkas av 
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hjärntrötthet inte har för höga krav på sig själv. De patienter som har insikt om sina nuvarande 
förmågor lyckas i högre utsträckning uppnå sina mål. Det bidrar till bättre självkänsla och ökad 
motivation till aktivitetsförande i det dagliga livet (27). När de lärt sig handskas med sin trötthet och 
har strategier för att klara dagliga aktiviteter minskar hjärntröttheten (27-28). Olika strategier sägs 
vara nyckeln till allt (33).  !
I flera studier framgår att fritidsaktiviteter i form av promenader, vattengympa, golfspel eller andra 
aktiviteter kan vara en hjälp för de som insjuknat i stroke att hantera hjärntröttheten samt öka 
livstillfredsställelse. Engagemang i fritidsaktiviteter beskrivs som en copingstrategi då fokus läggs 
på annat än hjärntröttheten och kan användas för att återfå energi och motivation (28, 32, 34-35). 
Det framgår också att om tidigare fritidsaktiviteter inte går att utföra i samma utsträckning som 
innan insjuknandet är det viktigt att hitta nya aktiviteter och/eller modifiera aktiviteterna så att de 
känns meningsfulla. Att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för personer som påverkas 
av hjärntrötthet efter insjuknandet i stroke (32). !
Informationen är nödvändig men bristfällig 
I två av de kvalitativa studierna framkom att deltagarna upplevde att de fått bristfällig information 
eller rådgivning om hjärntrötthet i samband med utskrivning från sjukhuset (27-28). Endast en 
deltagare hade fått information om hjärntrötthet och fått veta att hon sannolikt skulle uppleva 
trötthet och ha ökat behov av vila (27). !
Brist på information leder till många obesvarade frågor, vilket leder till onödigt känslomässigt 
lidande (27-28). Deltagarna i Flinn et al. studie beskriver att de upplevde rädsla och trodde att de 
höll på att få en ny stroke eller annan sjukdom. Oro och rädsla leder till förändringar i de dagliga 
aktiviteterna och ett mer passivt liv (28). Att ha kunskap om hjärntrötthet beskrivs som en viktig 
aspekt då det ökar förståelse samt underlättar användandet av adekvata behandlingsstrategier och/
eller behandlingsprogram för dem som insjuknat i stroke och deras anhöriga (27, 34). Information 
och rådgivning som ges bör vara individuell och utgå från patientens och dennes familjs enskilda 
behov samt inriktas på aktivitetsutförande, problemlösnings strategier och stöd (35). !
I några av studierna (27-28, 32) framgår det att deltagarna upplevde bemötande av och relationen 
till olika professioner inom hälso- och sjukvården olika. Vissa beskriver bemötandet och/eller 
relationen som positiv påverkan på deras återhämtnings process (32). Andra uttrycker att de inte fått 
svar på sina frågor och upplever en brist på förståelse (27-28, 32). Okunskapen om hjärntröttheten 
skapar oro, frågor och funderingar. I studierna framgår även att de svar som hälso- och 
sjukvårdspersonalen ger ofta utgår från okunskap och blir därför ineffektiva och otillräckliga 
(27-28, 32).   
  
I studien gjord av Flinn et al. berättar en deltagare om bristande kunskap hos en neurolog. Vid 
beskrivning av symptom och problem framgår att läkaren saknar kunskap om hjärntrötthet (28). I en 
annan studie framgår att många av deltagarna slutar att fråga om deras hjärntrötthet och dess 
konsekvenser, de börjar istället experimentera och finna egna lösningar och svar. I samma studie 
berättar en deltagare att hon slutade med en medicin för hon trodde det var den som gjorde henne 
trött och yr (27). Sammanfattningsvis bidrar okunskap till ökade risker för personer drabbade av 
hjärntrötthet i samband med stroke (27-28). !!!
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DISKUSSION !
Metoddiskussion  !
Studiedesign 
Litteraturstudie valdes som metod för att få fördjupad kunskap (23) och för att få en översikt av det 
aktuella kunskapsläget inom området arbetsterapi i samband med hjärntrötthet efter stroke (25). För 
att kunna svara på det uppsatta syftet för litteraturstudien gjordes systematiska sökningar av 
vetenskapliga publicerade artiklar i olika databaser (23). Intervjuer med arbetsterapeuter inom 
stroke rehabiliteringen och/eller personer som påverkats av hjärntrötthet i samband med stroke hade 
kunnat ge ett mer detaljerat och innehållsrikt resultat. Då forskningen är begränsad hade möjligtvis 
en intervjustudie varit ett bättre tillvägagångssätt för att svara på studiens uppsatta syfte.  !
Urval och datainsamling  
Avgränsningar samt inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att begränsa sökningen till 
relevant material. En av avgränsningarna var att artiklarna skulle ha abstrakt. Med hjälp av abstrakt 
underlättas identifiering om artikelns innehåll är relevant för litteraturstudien (23). Avgränsning 
med publiceringsår mellan 2003-2013 sattes upp för att begränsa till aktuell forskning inom 
området (25). Språket utgjorde viktig avgränsning för författarna då de inte behärskar andra språk 
än engelska och svenska (23). !
Vid val av inklusionskriterier gjordes ingen avgränsning för en specifik person- eller åldersgrupp. 
Sammanfattningsvis bör det ha påverkat resultatet vid sökning av artiklar positivt då hjärntrötthet 
efter stroke rapporteras som ett problem oberoende av ålder, kön och civilstånd (30).  !
Exlusionskriterierna sattes upp för att specificera området till hjärntrötthet efter stroke. Detta kan ha 
begränsat sökningen för mycket och relevanta artiklar om hjärntrötthet kan ha riskerats fallit bort 
(23). !
PubMed utgör rekommenderad databas för sökning av vetenskapliga artiklar inom arbetsterapi. Då 
databaserna PubMed och Medline omfattar samma områden inom omvårdnad och medicin (25) 
valdes Medline istället för PubMed. Detta underlättade sökande efter artiklar då denna sökmotor är 
känd för författarna sedan tidigare.  !
Det finns många begrepp för hjärntrötthet och för att inte gå miste om viktiga artiklar gjordes 
inledningsvis pilotsökningar där olika benämningar provades för att hitta rätt sökord och 
kombinationer (23). !
De slutliga sökorden som användes var occupational therapy, activity of daily living, brain fatigue, 
mental fatigue, post stroke fatigue, trötthet och stroke. Sökningen efter relevanta och bra sökord 
samt kombination av dessa upplevdes som svår och tidsödande. !
Cinahl plus i fulltext samt Medline användes för sökning av vetenskapliga artiklar. Två databaser 
gav för få träffar så för att finna fler artiklar utökades sökningen med databasen PsycInfo. Trots 
sökning i tre stora databaser så gav sökningen av vetenskapliga artiklar få träffar. Det kan finnas 
flera anledningar till varför vi fick så få träffar. En anledning kan vara att vi gick miste om relevanta 
artiklar pågrund utav att vi var för specifika i vår avgränsning eller att fel sökord och/eller fel 
kombinationer av sökord använts. Ytterligare en tänkbar anledning kan vara att arbetsterapi vid 
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hjärntrötthet i samband med stroke är dåligt forskat om.  !
För vidare sökning togs kontakt med biblioteket. Vi blev rekommenderade att göra en 
kompletterande sökning i SweMed+. Vi skulle även kunnat gå tillbaka till sökningen i PsycInfo och 
tittat på det artiklar som exkluderades. Artiklar exkluderades då det handlade om hjärntrötthet vid 
annan sjukdom än stroke. I de artiklarna kan det ha funnits relevant material om arbetsterapeutiska 
åtgärder för personer med hjärntrötthet. Detta då åtgärderna bör vara liknande oavsett 
bakomliggande orsak till hjärntröttheten.  !
Kvalitets granskning  
Artiklarna kvalitet granskades med hjälp av checklistorna i Forsberg & Wengström (25). Vid 
granskning av artiklarna tittade vi på syftet med studien, urvals metod samt vilken grupp som 
undersöktes, hur omfattande studien var, vilken metod som använts för att samla in data till studien, 
analysen av materialet och resultatets trovärdighet samt om det valda metoderna var relevant för 
studiens uppsatta syfte och frågeställningar. Utefter kunskapen som författarna till denna 
litteraturstudie har bedömdes två av det fem kvalitativa artiklar (27-28) ha medel kvalitet och tre 
artiklar (31-33) bedömdes ha hög kvalitet. Av de fyra kvantitativa artiklarna bedömdes en artikel 
(29) ha låg kvalitet, två artiklar (30, 34) hade medel kvalitet samt en artikel (35) bedömdes ha hög 
kvalitet. Trots att en av artiklarna hade låg kvalitet inkluderades den då materialet till denna 
litteraturstudie var tunt.  !
Att resultatet till denna litteraturstudie innehåller artiklar med kvalitativ och kvantitativ design 
anses vara en styrka (25), då detta medfört möjlighet till mer omfattande beskrivning av valt 
område. !
Dataanalysen  
Den kvalitativa innehållsanalysen (23) användes som inspiration för att kunna bearbeta texten i 
artiklarna. Artiklarna granskades och lästes var för sig av författarna och viktiga delar ströks under 
med markerings penna och stödord skrevs ner. Därefter formades hundkategorier och  
underkategorier utefter litteraturstudiens syfte. Med hjälp av dessa underkategorier formades  
texten som bearbetades och ett resultatet växte fram. Detta upplevdes som ett bra och fungerande  
sätt att bearbeta materialet och få en överblick så att inte viktiga delar fall bort. !
Etisk övervägande  
Trots att etiskt godkännande inte behövs vid litteraturstudie är det viktigt att göra ett etisk 
övervägande av det inkluderade artiklarna (23). I en av de inkluderade artiklarna (34) framgick det 
inte om det fått godkännande från etiska kommittén för att påbörja studien. Författarna diskuterade  
om artikeln skulle inkluderas trots att godkännande inte framgick. Eftersom det är ett krav för  
vetenskapliga artiklar att ha ett etiskt godkännande innan studien får påbörjas inkluderades artikeln 
trots att vi inte är helt säkra på att den fått ett godkännande. !
Sammanställning av det inkluderade artiklarnas resultatet gjordes på ett objektivt sätt så att resultat 
inte riskerades snedvridas eller omvandlas till studiens fördel (23). !!!!!
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Resultatdiskussion !
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur dagliga aktiviteter förändras för personer som  
som var påverkade av hjärntrötthet efter stroke samt hur utförandet av av det dagliga aktiviteterna 
kan underlättas. Studiens resultat visar att det dagliga aktiviteter och roller är delar i liv som  
plötsligt förändras för personer med hjärntrötthet. Det dagliga aktiviteterna kan inte längre  
utföras i samma utsträckning som innan insjuknandet på grund av hjärntröttheten. Olika strategier  
kan underlätta aktivitetsutförandet men det kan ta långt tid att lära sig hitta strategier som fungerar. I  
resultatet framgår även att information många gånger var bristfällig vilket påverkade den  
patienterna negativt då de inte var förberedda på de problem som hjärntrötthet förde med sig.  
Informationen är viktig, då kunskap ökar förståelsen vilket underlättar för patienten och deras 
anhöriga vid utförandet av det dagliga aktiviteterna (27-35). !!
Hjärntrötthet förändrar det dagliga aktiviteterna  
Att hjärntrötthet upplevs som ett stort hinder framgår tydligt i artiklar som ingår i denna studie 
(27-35). Enligt Kielhofner drivs människan av sina vanor och roller. Vanorna fungerar som verktyg  
som hjälper oss att utföra våra vardagssysslor (15). Resultatet i denna litteraturstudie visar att de  
som får hjärntrötthet i samband med stroke ofta får förändrade vanor och roller vilket medför att  
aktiviteter som tidigare gått att utföra får anpassas eller väljas bort. Att inte kunna planera saker  
tillsammans med sin familj eller vara med i olika aktiviteter bidrog till negativa känslor som i sin  
tur ledde till en sämre livskvalitet (28, 31-33). Hjärntrötthet i samband med MS beskrivs på samma  
vis. Cunningham skriver att dagliga aktiviteter som lätt kan tas för givet så som att handla på vägen  
hem eller att gå till banken är aktiviteter som blir svåra eller omöjliga att utföra för personer  
med hjärntrötthet (21). !
Hjärntrötthet är en funktionsnedsättning som är svår att förstå och hantera. Eftersom hjärntrötthet  
utgör en dold funktionsnedsättning kan personer med hjärntrötthet lätt bli missförstådd. Många  
personer med hjärntrötthet upplevde att omgivningen hade för höga krav på dem (28, 31-32). Det  
framgår även i resultatet att det är viktigt att personer som är påverkade av hjärntrötthet inte sätter  
upp för höga krav på sig själv (27). Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeut (FSA) är en av  
arbetsterapeuternas uppgifter att handleda och stödja (14). Detta stämmer bra överens med det som  
Kielhofner skriver om att arbetsterapeuten måste hjälper patienten att förstå sin egna situation. I ett  
optimalt kliencenterat arbetsätt får patienten själv skapa sina mål med hjälp och stöd av 
arbetsterapeutens kunskaper och erfarenheter så att de uppsatta målen blir rimliga och kraven inte 
blir för stora (15).  !
Åtgärder som underlättar aktivitetsutförandet 
Det framgår i studiens resultat att det är viktigt att arbetsterapeuten tar hänsyn till hur hjärntrötthet  
påverkar patienten när planering av aktivitet och träning utförs. Stor vikt läggs på olika  
energibesparande strategier (28-29). Det överensstämmer med det Cunningham skriver om  
energibesparande strategier vid utförande av dagliga aktiviteter för personer med hjärntrötthet i  
samband med MS. Hon beskriver att energisparande strategier hjälper dem att orka längre och  
utförandet av dagliga aktiviteter underlättas (21). Det framgår också i litteratur att arbetsterapeutens  
uppgift är att hjälpa patientens att finna energibesparande strategier och anpassa aktiviteter i det  
dagliga livet i syfte att underlätta aktivitetsutförande för patienter med hjärntrötthet (17).  !!
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Ekstam et al. skriver i sin artikel att personer som insjuknat i stroke ofta blir tvungna att finna nya  
strategier för att kunna utföra aktiviteter. I samma artikel framgår det att användandet av  
meningsfulla och relevanta aktiviteter är en framgångsrik strategi (1). Detta stämmer överens med  
resultatet i denna litteraturstudie där det framgår att hjärntröttheten minskade när strategier  
användes för att kunna klara av det dagliga aktiviteterna. Det framgår även i resultatet att  
deltagande i fritidsaktiviteter samt utförande av aktiviteter som känns meningsfulla kunde ses som  
en copingstrategi och ökade livstillfredsställelsen för personer med hjärntrötthet. Resultatet går 
också att koppla till Jason et al. studie där det framgår att engagemang i meningsfulla aktiviteter kan  
vara ett sätt för patienterna att hitta både glädje och mening i sitt liv trots hjärntröttheten (36). !
I denna litteraturstudies resultat framgår att informationen om hjärntrötthet är en viktig aspekt för  
för dem som insjuknat i stroke och deras anhöriga. Sökande efter förståelse för vad tröttheten beror  
på och hur den kan hanteras tar onödig energi och skapar problem i vardagen. För att kunna  
tillgodogöra sig rehabilitering och återhämta sig på bästa sätt är det viktigt att de som insjuknat i  
stroke får information om hjärntrötthet och dess karaktär (27-28, 34-35). I de Nationella riktlinjerna  
för stroke sjukvård framgår det att information är en viktig del i vården och att god kommunikation  
är en förutsättning för att patienten skall kunna vara delaktig i sin behandling. Informationen måste  
upprepas, förtydligas och följas upp (20). Det framgår också i litteraturen att information om  
sjukdomen är en förutsättning för att den som insjuknat och dennes anhöriga skall kunna förstå och  
hantera den nya situationen som de nu befinner sig i (22).  !
I Nationella riktlinjer för strokesjukvård framgår det att bristande information leder till att  
patientsäkerheten kan brista (20). Litteraturstudiens resultat visar att information som ges av hälso-  
och sjukvården till de till dem som insjuknat i stroke kan vara bristfällig. Det innebär att det som  
framgår i de nationella riktlinjerna för strokesjukvård (20) avseende information om hjärntrötthet  
inte alltid följs utan förbättringar behöver genomföras. I litteraturstudiens resultat framgår även att  
studiedeltagare har sökt vård men fått svar som tyder på okunskap av professionella utövare inom  
vården (27-28). Det indikerar att personal inom hälso- och sjukvården behöver mer kunskap inom  
området för att bidra till ett förbättrat omhändertagande av den här gruppen.  !!
Fortsatta studier  !
Vid genomförandet av litteraturstudien framgick att det finns litteratur som beskriver  
arbetsterapeutiska interventioner och hjärntrötthet, men det saknas vetenskaplig artiklar när det  
gäller arbetsterapi för personer med hjärntrötthet efter stroke. Mer beskrivning av konkreta  
arbetsterapeutiska åtgärder och vikten av arbetsterapeutiska insatser behöver lyftas fram. Vidare  
forskning kan exempelvis utgöras av en kvalitativ intervjustudie med arbetsterapeuter som arbetar  
med personer med hjärntrötthet i samband med stroke. En intervjustudie skulle kunna ge en  
bra inblick om upplevelser och erfarenheter inom området ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. !
Slutsats  !
Hjärntrötthet är en vanlig förekommande konsekvens i samband med stroke. Hjärntrötthet är en 
dold funktionsnedsättning som är svår att förstå för dem som insjuknat samt deras omgivning. 
Livssituationen, utförandet av dagliga aktiviteter och rollen som förälder, vän eller arbetskollega 
förändras plötslig. Dessa förändringar upplevs som ett stort problem för personer med hjärntrötthet. 
Det är därför viktigt att de som insjuknat i stroke får information om vad hjärntrötthet innebär. Det 
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är också viktigt att få stöd i att skapa strategier för att få dagliga aktiviteter att fungera. En viktig 
roll som arbetsterapeuten har är att informera om hjärntröttheten och dess konsekvenser i de dagliga 
aktiviteterna. Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med att finna energibesparande strategier, 
förskriva hjälpmedel och ge råd för att underlätta aktivitetsutförande för personer med hjärntrötthet. 
Denna litteraturstudie har förhoppningsvis bidragit till bättre förståelse och ökad kunskap om 
hjärntrötthet i samband med stroke.  
  !
Vi vill tacka vår handledare Marie för sitt engagemang under arbetets gång.  
Vill även tacka våra handledare på VFU:n som hjälpte oss med förslag på material och 
uppmuntrade oss att skriva om hjärntrötthet.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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life satisfaction 
within couples 
one year after a 
partner’s stroke.
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livstillfredsstäl
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drabbats av 
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studie.  
Deltagarna fick 
svara på frågor om 
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Hjärntrötthet var det 
vanligaste 
symtomet efter 
stroke. Livet 
påverkades negativt 
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Ja Hög !
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Möller A, 
Blomstrand C.  
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Rehabilitation.  
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consequences of 
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dysfunctions' 
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persons <75 
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hur personer 
med 
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klarade av 
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Design: Kvalitativ 
studie med 
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intervjuer. 
Urval: Strategiskt.  
Deltagare: 15 
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påverkar 
självständighet.

Ja Hög
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qualitative study 
of coping in 
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mild stroke.
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hur personer 
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Design: Kvalitativ 
studie med 
intervjuer.  
Urval: Strategiskt.  
Deltagare: 18 
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Ja Hög

Författare: Flinn 
N A, Stube J E. 
Tidskrift: 
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Science and 
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Department. 
År: 2010. 
Land: USA. 
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Post-stroke 
fatigue: 
qualitative study 
of three focus 
groups. 

Att öka 
förståelse om 
hjärntrötthet 
efter stroke så 
att 
arbetsterapeute
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och hjälpa till 
på bästa sätt.  

Design: Kvalitativ 
studie med 
intervjuer av tre 
fokusgrupper.  
Urval:  
Deltagare: 19 
deltagare var av 18 
var drabbade av 
stroke och en make 
som deltog för sin 
frus vägnar då hon 
var drabbad av 
afasi. 

Resultatet visade att 
hjärntrötthet  
påverkade 
aktivitetsutförandet. 
Det var för de 
drabbade ett 
ständigt sökande 
efter orsak till 
tröttheten. Motion 
och tekniska 
hjälpmedel visade 
sig vara bra 
strategier för att 
minska 
hjärntröttheten.

Ja Medel
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Fatigue after 
stroke: 
manifestations 
and strategies.

Att beskriva 
hur 
hjärntrötthet 
upplevdes 
efter stroke. 
Hur de 
drabbade 
hanterade 
tröttheten samt 
hur den 
påverkade 
deras ADL.

Design: Kvalitativ 
studie med 
intervjuer.    
Urval: Strategiskt. 
Deltagare: 32 
deltagare 
intervjuades 6 
månader, ett år och 
2 år efter de 
drabbats av stroke.

Hjärntröttheten 
upplevdes som ett 
stort problem. 
Hjärntröttheten 
beskrivs skilja sig 
från vanlig trötthet. 
och upplevdes som 
en ny livserfarenhet 
där det blev en 
kamp för att klara 
av det dagliga 
aktiviteterna. 
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Författare:  
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Physical 
impairment, 
depressive 
symptoms and 
pre-stroke 
fatigue are 
related to 
fatigue in the 
acute phase after 
stroke.

Att beskriva  
förekomsten 
av 
hjärntrötthet 
under den 
akutafasen 
efter stroke. 

Design: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Datainsamling med 
intervjuer enkäter 
samt information 
från patienternas 
journaler. 
Urval:  
Deltagare: 115 
personer drabbade 
av stroke i den 
akuta fasen fram 
till två veckor efter 
den akuta fasen. 

30% av de 
intervjuade 
rapporterade att de 
led av hjärntrötthet 
och 24% 
rapporterades lida 
av svår 
hjärntrötthet. 

Ja Låg 

Författare: 
Stokes E K, 
Connell C O, 
Murphy B. 
Tidskrift: 
Advances in 
Physiotherapy. 
År: 2011. 
Land: Irland. 
(30).

An investigation 
into fatigue 
post-stroke and 
its 
multidimension
al nature. 

Syftet vara att 
undersöka 
trötthet efter 
stroke samt ev 
samband 
mellan 
hjärntrötthet 
och andra 
faktorer efter 
stroke. 

Design: Kvantitativ 
kontrollerad 
tvärsnittstudie med 
intervjuer.  
Urval:mBekvämlig
hetsurval.  
Deltagare: 100 
strokdrabbade 
personer deltog 
samt 100 personer i 
en kontrollgrupp.  

Hjärntröttheten är 
markant högre hos 
de som drabbats av 
stroke. De finns 
inget samband 
mellan hjärntrötthet 
eller fysisk 
funktion. Viktigt att 
beakta 
hjärntröttheten i 
rehabiliteringsproce
ssen efter stroke. 

Ja Medel

Författare: 
Vuletić V, 
Ležaić Z, 
Morović S. 
Tidskrift: Post-
stroke fatigue. 
År: 2011. 
Land: Kroatien.  
(34).

Post-stroke 
fatigue.

Att bedöma 
hur 
hjärntrötthet är 
och hur den 
påverkar 
patienter tre 
månader efter 
stroke. 

Design: Kvantitativ  
studie. Enkäter  
Urval:  
Deltagare: 35 
deltagare samt en 
kontrollgrupp på 
35 deltagare. 

45% av 
patienterna i studien 
led av hjärntrötthet. 
30% av dem 
rapporterade att 
hjärntröttheten var 
deras största 
problem efter 
stroken.
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Författare: 
White JH1, 
Gray KR, 
Magin P, Attia J, 
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 (27).

Exploring the 
experience of 
post-stroke 
fatigue in 
community 
dwelling stroke 
survivors: a 
prospective 
qualitative 
study. 

Att undersöka 
upplevelsen av 
hjärntrötthet, 
ett år efter att 
patienten 
drabbats av 
stroke.

Design: Prospektiv 
kvalitativ 
kohortsstudie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Urval: 
Deltagare: 31 
personer drabbade 
av stroke deltog i 
totalt 122 
intervjuer.

Hjärntrötthet 
upplevdes som 
invalidiserande utav 
de drabbade. 
Vårdpersonal har en 
viktig roll i syfte att 
ge råd och 
information. Det 
framkommer även 
att det bör ges mer 
rådgivning om 
hjärntrötthet innan 
patienterna blir 
utskrivna. 

Ja Medel
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