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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många människor insjuknar i stroke varje år i Sverige. Patienter som har 
överlevt en stroke kan lida av depressiva symtom på grund av konsekvenserna som medföljer 
efter en stroke. Depressiva symtom kan leda till att livskvalitén blir påverkad negativt och det 
kan medföra en ohållbar livssituation. Problem: Depressiva symptom hos patienter med 
stroke bidrar till många olika konsekvenser som kan orsaka ohälsa och försämrad livskvalité. 
För att sjuksköterskor ska kunna utföra sin roll och finnas där som stöd för både patienterna 
samt anhöriga behövs mer kunskap inom detta område. Bredare kunskap kan öka 
patienternas livskvalité och hälsa. Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av 
depressiva symtom efter en stroke. Metod: En allmän litteraturöversikt. 10 artiklar varav 6 
hade en kvantitativ ansats och 4 en kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet sammanställdes 
tre kategorier som beskrev erfarenheter av depressiva symptom efter stroke. Att förlora sig 
själv, Förlorad kontroll och Erfarenheter av sårbarhet. Slutsats: Det framgick att 
erfarenheten av depressiva symptom var vanligt efter en stroke och att det kunde relateras till 
följder såsom fysiska hinder, svårigheter att hantera känslor, ensamhet och trötthet. Detta 
summerade erfarenheter av depressiva symptom efter stroke.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, depression, patient erfarenheter, ”self-
transcendence”, stroke.  



ABSTRACT 

Background: Many people become ill due to stroke every year in Sweden. Stroke survivors 
can suffer from depressive symptoms due to the consequences that come with a stroke. 
Depressive symptoms can lead to negative quality of life and can lead to an unsustainable life 
situation. Problem: Depressive symptoms in stroke patients contributes with many 
different consequences that can cause unhealth and impaired quality of life. In order for 
nurses to be able to perform their role and being there to support both patients and relatives, 
more knowledge is required in this area and it can increase the quality of life and health of 
the patients. Objective: The purpose is to describe patient’s experiences of depressive 
symptoms after stroke. Method: A general literature review. 10 articles where of 6 had a 
quantitative approach and 4 a qualitative approach. These then became the result. Result: 
In the result, three categories were summarized describing experiences of depressive 
symptoms after stroke. Losing oneself, Losing control and Experiences of vulnerability. 
Conclusion: It appeared that the experience of depressive symptoms was common after a 
stroke and could be related to consequences such as physical barriers, difficulty in managing 
emotions, loneliness and fatigue. This summarized experiences of depressive symptoms after 
stroke.  

Keywords: Depressive symptoms, general literature review, patient experience, “self-
trenscendence”, stroke.
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1. INLEDNING  

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Detta är en folksjukdom 
som påverkar många människor i Sverige varje år. Patienter med stroke är därför en av de 
vanligaste patientgrupperna. Det finns många konsekvenser som kan komma efter en stroke 
och dessa leder till att flera blir deprimerade. Som framtida sjuksköterskor känner vi att det 
är viktigt att sätta oss in i den psykologiska aspekten av behandlingen efter en stroke. Det kan 
vara lätt att fastna med fokus på patienternas fysiska behov och bortse från det som ingår i 
vårt yrke vilket är att se hela människan där de psykologiska behoven även är viktiga. 
Eftersom patienter har en bättre kännedom om sig själva är det viktigt att ta hänsyn till hur 
de uppfattar sitt eget mående för att bättre kunna stötta och ge dem råd. Med detta arbete 
har vi för avsikt att bredda perspektivet på hur en som sjuksköterska kan stötta och hjälpa 
patienter som har insjuknat i stroke och senare av depressiva symtom. För att skapa en 
djupare förståelse i hur det kan vara att erfara depressiva symtom efter en stroke kommer det 
att skrivas utifrån ett patientperspektiv. Intresseområdet inspirerades av det ämne som 
beställdes av primärvårdpsykiatri och habiliteringsverksamhet vuxenpsykiatri Västmanland. 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden kommer det att inledas med en beskrivning av stroke och depression. Därefter 
följer en beskrivning av lagar och förordningar, vårdteoretiskt perspektiv, tidigare forskning 
och problemformuleringen.   

2.1. Stroke 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är stroke en av de stora folksjukdomarna i Sverige där 30 000 
insjuknar i stroke varje år.  Stroke kan orsaka svåra konsekvenser för dem som insjuknar. En 
stroke kan utlösas av blödning i hjärnans blodkärl men kan också utlösas av en hjärninfarkt, 
det vill säga en blodpropp. Det blir syrebrist i den delen av hjärnan där blodproppen sitter 
eller blödningen finns. Syrebrist i hjärnan leder till att funktionerna som styrs från det 
området skadas. En trombos kan bildas där det finns förkalkningar i hjärnans blodkärl. En 
blödning i hjärnan förekommer oftast på grund av högt blodtryck eller för att det finns 
blodkärl som är missbildade. När en person insjuknar i stroke sker det oftast oväntat 
(Socialstyrelsen, 2011). Stroke är en kärlsjukdom som har en liknande uppsättning av 
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riskfaktorer som hjärt- och kärlsjukdomar. Den vanligaste riskfaktorn för stroke är högt 
blodtryck. Utöver högt blodtryck finns det även andra aktuella riskfaktorer som till exempel 
förmaksflimmer, ateroskleros, diabetes, östrogenintag och menopaus (Ericson & Ericson, 
2013).  Stroke kan medföra synliga funktionsnedsättningar som kan innebära en halvsidig 
förlamning. Om skadan sitter i högra hjärnhalvan påverkas ofta den vänstra kroppshalvan 
eftersom högra hjärnhalvan kontrollerar vänstra kroppshalvans rörelser och likvärdigt om 
proppen sitter på andra hjärnhalvan. Det finns olika grader av förlamning vid stroke som 
total förlamning av ena kroppshalvan, en svaghet eller enbart domningar i en kroppsdel. 
Sitter skadan i språkcentra kan det orsaka afasi vilket innebär att personen får 
talsvårigheter. Talsvårigheter uppstår på grund av att muskulaturen i munnen och svalget 
påverkas. En annan komplikation till stroke är dysfagi. Dysfagi innebär att det uppstår 
nedsatt känsel i svalget som medför tugg- och sväljsvårigheter. Det finns därmed en risk att 
maten hamnar i luftstrupen vilket kan leda till en lunginflammation. (Ericson & Ericson, 
2013). Andra konsekvenser som stroke medför är apraxi och agnosi. Apraxi är när patienter 
har svårigheter med att genomföra tidigare inlärda rörelser och handlingar. Agnosi innebär 
att patienter har svårigheter med att tyda sinnesintryck korrekt (Almås et al., 2011).  

2.2. Depression 

Enligt Skärsäter (2014) är depression ett medicinskt tillstånd som påverkar känslolivet, 
beteendet, tankarna och den psykologiska hälsan generellt. En depression kännetecknas av 
att en person känner nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, minskad glädje, sömnproblem, 
känsla av att vara värdelös etc. För att bli diagnostiserad med depression krävs det att 
symtom som nedstämdhet och/eller minskat intresse för sin omgivning ska finnas under 
större delen av ens vardag, men också varje dag, under minst två veckor. Denna sjukdom kan 
vara av lätt, måttlig och av svår karaktär. Depression kan medföra en ökad risk för självmord. 
Cirka fem procent av befolkningen lider av kronisk depression. Det gör att det är en mycket 
vanligt förekommande sjukdom. En bakomliggande somatisk sjukdom ökar risken för 
depression. Depression kan även orsaka kroppsliga symptom utan att det finns en 
bakomliggande somatisk sjukdom. Äldre människor med depression eller ångestsyndrom 
söker ofta hjälp för somatiska sjukdomar vilket kan leda till att de inte får behandling för de 
psykologiska problemen. Detta kan medföra att personer med depressionssymptom får en 
förkortad livslängd. Depression efter en somatisk sjukdom kan bero på att både de sociala 
och professionella aspekterna i livet har blivit förändrade och begränsats. De personer som 
har en kronisk sjukdom kan leva med smärta, trötthet och en oro (a.a.). Det beräknas vara 
upp till 15 procent av alla män och upp till 25 procent av alla kvinnor som någon gång under 
livet fått en depression. Det finns skiftande allvarlighetsgrader vid depression. Vid lindrig 
depression är vardagssysslor fortfarande möjliga att genomföra trots svårigheterna. Vid 
måttlig depression kan personen inte hantera vardagslivet. Vid svår depression kan 
grundläggande behov förbises såsom att äta och dricka. Självmordstankar kan då uppstå 
(SBU, 2004). Det är en ökad risk för depression hos personer med långvariga sjukdomar som 
till exempel stroke, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2016).  
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2.3. Depression efter stroke 

En av de vanligaste psykologiska konsekvenserna som uppstår efter en stroke är depression. 
Det påverkar 30 procent av de som överlever en stroke. Tidiga tecken på depression ökar 
risken för att senare få depression efter stroke (Volz, Möbus, Letsch, & Werheid, 2016). De 
som har fått en stroke och har afasi eller en nedsatt förmåga att kunna förstå tal är speciellt 
utsatta för risken av depression (Skärsäter, 2014). Under det första året som patienter 
insjuknar i stroke får var tredje person depression. Det finns olika faktorer som kan öka 
risken för en förutspådd stroke och dessa är till exempel fysisk funktion i den akuta fasen, om 
en person är ensamstående eller har en partner samt har en anställning vid tiden av stroke. 
(Engström, Nilsson & Willman, 2005). Vid stroke är risken större för depression än vid andra 
somatiska sjukdomar som till exempel hjärtsjukdom, cancer eller reumatisk sjukdom. Den 
ökade risken för depression vid stroke kan bero på förlusten av rörlighet, kognition och tal. 
Det anses vara ett psykosocialt trauma och en specifik stroke-inducerad skada som sitter i 
hjärnan som orsakar depression (Allgulander, 2009). I efterhand när patienter börjar 
återhämta sig börjar konsekvenserna på hjärnskadan att visa sig. Patienters funktionsnivå 
kan förbättras med tiden genom långvarig och uthållig träning men de kan leva med 
funktionsnedsättningar hela livet. För många patienter leder det till depression vilket 
betraktas vara en normal sorgereaktion (Almås et al., 2011). Alla patienter som deltog i 
Eriksen, Gay & Lerdahls (2016) studie som genomgått sin första stroke hade 
depressionssymptom under de första 18 månaderna men depressionssymptomen ökade 
signifikant hos patienterna som hade sämre fysisk funktion i den akuta fasen. 

Många personer kan ha svårt att kontrollera känslor efter att de insjuknat i stroke, de kan 
överreagera med känsloutbrott som till exempel våldsamt gråt vid sorg men innebär även 
glädje (Almås et al., 2011). Depression som uppstår efter att ha genomgått en stroke uppstår 
oftast i samband med erfarenheter och konsekvenser av en stroke (Schöttke & Giabbiconi, 
2015). Egenvården och den bristande kognitiva funktionen tillsammans med oro för den 
nuvarande hälsan under den första månaden efter insjuknandet, har varit viktiga faktorer 
som påverkar livskvaliteten under de första sex månaderna (Lee, Tang, Tsoi, Fong, & Yu, 
2009).  

2.4. Lagar och förordningar 

Enligt patientlagen (2017:821) ska vården utformas och genomföras i samverkan med 
patienten. Anhöriga har även rätt att få möjligheten att delta i genomförandet och 
utformandet av vården. Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2014) ska sjuksköterskor utföra ett 
etiskt handlande utifrån samhällets värdegrund och behov. Sjuksköterskor ska uppvisa 
professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 
integritet. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskriver de riktlinjer som skall följas för att 
förebygga ohälsa i vården. Hälso- och sjukvården skall tillgodose patienternas behov av 
kontinuitet och säkerhet i vården.  
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2.5. Vårdteoretiskt perspektiv 

Här beskrivs följande koncept; ”self- transcendence”, välbefinnande och sårbarhet samt 
sambandet mellan dessa koncept enligt Pamela G. Reeds teori (2013).  

2.5.1. ”Self-Transcendence” 

Denna teori innebär förmågan att vidga personliga gränser på olika sätt. Några av dessa sätt 
är: Intrapersonlig som innebär att få en djupare förståelse för den egna filosofin, värderingar 
och drömmar. Interpersonlig innebär att kunna relatera till andra och miljö. Tidsmässigt, att 
kunna kombinera det förflutna och framtida på ett sätt som har en mening för nuet. 
Transpersonlig innebär att anknyta med dimensioner som är bortom den märkbara världen. 
”Self-Transcendence” är karaktäristiskt för utvecklingen av mognad i den meningen av att 
det blir ett större medvetande av omgivningen och orienteringen i ett vidare perspektiv på 
livet. Det utrycks och mäts i livsperspektiv och beteende som representerar detta vidgandet 
av gränser. ”Self-Transcendence” uttrycks genom beteenden och perspektiven; som att dela 
med sig av sin visdom, integrera med de fysiska förändringar som kommer med åldrandet, 
acceptera döden som en del av livet, ha ett intresse i att hjälpa andra och lära sig om världen. 
Det innebär även att släppa taget om förluster och finna en spirituell mening i livet (Reed, 
2013).   

2.5.2. Välbefinnandet 

En del i teorin är välbefinnande. Välbefinnande är en känsla av helhet och hälsa utifrån sina 
egna kriterier av vad det innebär. ”Self-Transcendence” är relaterat till positiva bidragande 
erfarenheter till hälsa och det hör därför ihop med eller om det inte är en förutspående faktor 
och källa för välbefinnande. Välbefinnande kan beskrivas på många olika sätt beroende på 
individen eller patientgruppen. Indikationer på välbefinnande är lika mångsidigt som 
människors perspektiv på hälsa och välbefinnande. Exempel på välbefinnande inkluderar 
tillfredställelse med livet, positiv självuppfattning, hoppfullhet, lycka och en känsla att det 
finns en mening med livet (Reed, 2013).  

2.5.3. Sårbarhet 

En annan viktigt del av teorin är sårbarhet. Sårbarhet innebär en medvetenhet av den egna 
dödligheten eller svårighet i livshändelser. ”Self-transcedence” uppkommer naturligt i 
erfarenheter i anknytning till hälsan som har att göra med en konfrontation av den egna 
dödligheten och oskaddheten. Livshändelser som uppmärksammar den egna dödligheten, 
otillräcklighet eller sårbarhet kan initiera en utveckling av en förnyad identitet och vidga 
personliga gränser. Exempel på dessa livshändelser kan inkludera allvarlig eller kronisk 
sjukdom, invaliditet, åldrande, föräldraskap, barnuppfostran, omsorg om familjen, förlusten 
av en närstående, svårigheter i karriären och andra livskriser (Reed, 2013).  
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2.5.4. Samband mellan delarna i teorin 

Sambandet mellan de olika delarna förklaras genom en modell. Fyra olika samband finns i 
teorin. Det första är att det finns ett samband mellan erfarenheter av sårbarhet och ”self-
transcendence”, ökad sårbarhet som kommer av till exempel hälsorelaterade händelser ger 
en ökad ”self-transcendence”. Detta kan dock bara vara inom vissa nivåer av sårbarhet. 
Sårbarhet behöver inte vara det enda som påverkar ”self-transcendence” utan det kan även 
vara andra faktorer som ska spela in för att nå det (Reed, 2013).  

Ett annat samband finns mellan ”self-transcendence” och välbefinnande. Detta är ett direkt 
positivt samband, ”self-transcendence” relateras positivt till en känsla av välbefinnande och 
moral.  Dock blir det negativt om det finns depression vilket har en negativ påverkan på 
välbefinnande. ”Self-transcendence” fungerar även som en medlare till välbefinnande (Reed, 
2013). Enligt Reed (2013) indikerar forskning på att ”self-transcendence” är en medlare 
mellan sårbarhet och välbefinnande genom att ”self-transcendence” medlar effekterna av 
sårbarheten på välbefinnande. Sårbarheten kan då vara sjukdomsbekymmer; en brist i 
optimism, hopp, eller styrka; osäkerhet eller dödsångest (Reed, 2013).  

”Self-transcendence” kan vara en underliggande förklaring till hur människor kan känna 
välbefinnande i svåra eller livshotande situationer. Personliga kontextuella faktorer har även 
en roll i denna läkningsprocess. ”Self-transcendence” blir påverkad av dessa då det relaterar 
till välbefinnande. Exempel på dessa faktorer kan vara ålder, kön, kognitiv förmåga, 
hälsostatus, viktiga händelser i det förflutna, personliga övertygelser, stöd från familj och 
socialpolitisk miljö. Dessa faktorer kan styrka eller underminera dessa tre huvudsakliga 
variabler och relationen med varandra. Ett exempel är att en stor förlust kan underminera 
chansen för sårbarhet som skapar ”self-transcendence” och ålder eller utbildning kan vara 
gynnande för en relation mellan ”self-transcendence” och välbefinnande. Teorin var 
ursprungligen framtagen för att förstå ”self-transcnedence” i livets slutskede men har även 
funnits i flera olika sammanhang (Reed, 2013). Vidare utvecklas teorin för ”self-
transcendence” som en variabel eller bidragande till välbefinnande. Vårdande åtgärder som 
stödjer personens inre källa av ”self-transcendence” kan fokuseras på att underlätta den 
processen. Åtgärder som kan vara att influera några av de personliga eller kontextuella 
faktorer som medla eller dämpa relationen mellan sårbarhet och ”self-transcendence” samt 
mellan ”self-transendence” och välbefinnande (Reed, 2013).  

 

2.6. Tidigare Forskning 

I denna del kommer det att tas upp om anhörigas perspektiv och sjuksköterskans roll och 
ansvar. 
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2.6.1. Anhörigas perspektiv 

Stroke kan leda till stora konsekvenser för personen som insjuknat men det kan även få 
konsekvenser för de anhöriga. Därför är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser det har 
för de anhöriga och vilken typ av stöd de behöver från vården (Socialstyrelsen, 2011). En 
stroke leder oftast till en stor nedsättning av livskvalitet eftersom det sker en livsförändring 
som är omvälvande för både patienter och de närstående. Många som erfarit stroke befinner 
sig i ett psykiskt krisläge under den första tiden och upplever bland annat ångest, 
nedstämdhet och mycket trötthet. Närstående har oftast ingen kunskap om stroke och 
konsekvenser som uppstår därefter, detta leder till att de själva skapar en egen bild av hur 
framtiden kommer att se ut. Detta kan orsaka ökad oro (Socialstyrelsen, 2017). Det 
framkommer att patienters anhöriga ofta upplever att livet efter insjuknandet känns 
besvärligt. De upplever att de kämpar med att ha brist på kontroll (Engström el al., 2005). 
Osäkerhet var något som var centralt under hela studien av Greenwood, Mackenzie, Wilson 
och Cloud (2009) som gjordes bland anhöriga till patienter som har överlevt en stroke. 
Anhöriga upplevde en osäkerhet över de kortvariga och långvariga problemen som skulle 
uppstå. Det började med att anhöriga var osäkra över om patienterna skulle överleva. Sedan 
hur stor sannolikheten var att de skulle ha någon funktionsnedsättning och vilka svårigheter 
med att leva ett liv utanför sjukhuset. Att planera saker som framtida semestrar kunde vara 
utmanande för de anhöriga eftersom patienterna som har överlevt stroke ibland hade ett 
oförutsägbart beteende. Det fanns även osäkerhet över att patienter som har överlevt stroke 
skulle få en till stroke. Osäkerhet fanns även över att patienterna skulle ramla vilket ledde till 
att anhöriga inte lämnade dem ensamma. Med tiden kände anhöriga sig mer säkra på vilka 
behov patienter som överlevt en stroke hade samt vilken förmåga de hade att hantera sin 
situation. Däremot fanns det praktiska osäkerheter hos anhöriga och de var även oroliga över 
rehabilitering samt stödet de fick från vårdpersonalen. Strategier som anhöriga tyckte hjälpte 
dem att hantera situationen de fann sig i var att de levde för dagen och tog en dag i taget. På 
detta sätt kunde de njuta av sin dag. Många fann att humor var en väldigt viktig faktor i sin 
vardag (a.a). 

Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff (2012) gjorde en studie på äldre kvinnors 
erfarenheter av att vårda och leva med en partner efter att de insjuknat i stroke. Kvinnorna 
beskrev det som att leva med en annan man. De kände inte ingen sin partner längre och blev 
förvånade över det förändrade beteendet. Den sociala aspekten blev svårare då kvinnorna 
kände att de inte kunde slappna av med några andra än med nära vänner och familj då de 
inte behövde förklara sin partners konstiga beteende. Paralyseringen som partnern till de 
anhöriga hade var uppenbar men de kände att det var svårare med de mer gömda 
funktionsrubbningarna. De anhöriga kände att deras respektives beteende kunde vara så 
avvikande att det var svårt för andra att förstå och detta kunde då bli pinsamt för dem. Hela 
den sociala situationen var så osäker och oförutsägbar att aktiviteter ute i allmänheten blev 
avfärdade. Symptomen kunde vara utmattning, inget initiativtagande, funktionsbrist att 
utföra olika handlingar och minnesförlust. Förändringen i personligheten och symptomen 
var svåra att förstå och kunde skapa irritation. Även om kvinnorna var medvetna om 
konsekvenserna efter stroke upplevde de bristande tålamod och kontroll, detta skapade 
senare känslor av ilska och skuld. De såg sin partner mer som ett objekt för vård och inte som 
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sin livspartner. De tog hand om dem dag och natt. Kvinnorna berättade att de kunde vara 
överbeskyddande och behandlade dem som barn ibland, som om de inte litade på deras 
förmåga. Anhöriga levde med en konstant rädsla att den respektive skulle få ytterligare en till 
stroke. Detta medförde att de inte ville lämna dem själva under längre stunder (a.a). 

Anhöriga i Gravens et al. (2012) studie ansåg att det fanns många faktorer som skulle kunna 
påverka patienter som har överlevt en stroke i återhämtningen men de var ändå optimistiska 
och förstod att det var något som skulle ske med tiden. Det visas även att det blir en 
påfrestning i relationen mellan de anhöriga och patienter som har överlevt en stroke, då de 
måste anpassa sig till de nya rollerna. Övergången från sjukhus till sin hemmiljö ledde till 
många utmaningar för de anhöriga då de kände att det skulle bli en ökad ekonomisk, 
psykologisk och emotionell börda för dem. Anhöriga uttryckte även att ju mer de spenderade 
tid med patienter som har överlevt en stroke blev det en adderad stressfaktor för både 
parterna. Därför ansåg de att det var viktigt att ”ta en paus”. De kände att det var skönt att få 
hjälp och stöd av rehabiliteringsteamet. Både anhöriga och patienter som har överlevt en 
stroke uppskattade stödet de fick under utbildningen och att de tillsammans jobbade mot 
meningsfulla mål. Värdet av att ha både formellt och informellt stöd under övergången till 
hemmet tyckte anhöriga var jätteviktigt. Många anhöriga upplevde svårigheter med att 
balansera när och vilken typ av nivå av assistans de skulle ge under dagen till patienter som 
hade överlevt en stroke. Anhöriga oroade sig även över att familjemedlemmarna hade mist 
intresse och möjlighet till social interaktion med andra (a.a). 

2.6.2. Sjuksköterskors roll och ansvar 

Enligt Engström et al. (2005) är de kroppsliga, psykologiska och sociala påfrestningarna som 
stroke medför är stora. Omvårdnadens kvalitet är avgörande för patienters välbefinnande och 
för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskors roll är betydande i vårdandet av patienter som 
insjuknat i stroke. Insatserna ska vara individuellt anpassade till patienternas behov och 
åtgärderna ska vara målinriktade. Omvårdnadsåtgärderna har till syfte att förhindra återfall 
och komplikationer. Det är viktigt att förbereda patienterna och de anhöriga på förändringar 
som kan uppstå under sjukdomstiden. Sjuksköterskor har även en viktig roll i övergången 
mellan sjukhusvård och den vård som ska ges senare (a.a). Skärsäter (2014) menar att 
sjuksköterskors roll i rehabiliteringen är viktig då den ofta är energikrävande och psykiskt 
ansträngande för patienterna. Det stöd som ges är en betydelsefull faktor i tillfrisknandet, 
samt förebyggandet av depression. Vid svåra depressioner kan individen få en kognitiv 
påverkan, det blir svårt att tänka och förstå, samtidigt som minnet kan försämras. Vid ett 
sådant skede går sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ut på att stödja personens egen 
autonomi så långt det går (a.a). Enligt Perry, Watkins och Williams (2010) är risken för 
undernäring är hög hos patienter med stroke, i samband med sjukhusinläggning. En del 
kommer att få sväljrelaterade komplikationer på grund av insjuknandet vilket påverkar 
nutritionen. Depression förklaras som ännu en faktor till en aptitförändring. Detta är viktigt 
att sjuksköterskor tänker på då undernäring har visats sig ha en koppling till ökade 
komplikationer, sämre rehabiliteringsresultat och fler dödsfall hos patienter med stroke. 
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Nutrition är även en viktig komponent i livskvalitén och har en långsiktig effekt för 
strokeöverlevare, dess familjer och den sociala cirkeln (a.a).   

Almås et al. (2011) beskriver hur sjuksköterskor bemöter patienter som haft en stroke. De 
kan befinna sig i olika faser i sitt liv och beroende på vilka bortfall som stroke har medfört 
samt vilken funktionellnivå, kan sjuksköterskor utföra rätt åtgärder. Rehabiliteringen och 
behandlingen för patienterna blir framgångsrik när de olika vårdprofessionerna samarbetar 
tillsammans. Inom omvårdnaden har sjuksköterskors fyra funktioner, en förklarande, 
integrerande, stödjande och en bevarande funktion. Den förklarande funktionen innebär 
vägledning av patienterna och anhöriga från en rörig livssituation till en bättre helhetssyn 
över livssituationen. Patienter och anhöriga behöver även hjälp med att se rehabiliteringen ur 
ett utvecklings- och tidsperspektiv. Den stödjande funktionen hos sjuksköterskor innebär att 
skapa ett förtroende och en trygghet hos patienterna. Sjuksköterskor hjälper till att förebygga 
depression hos patienter genom att hålla hoppet vid liv. Det är nödvändigt att sjuksköterskor 
ger dem konstruktiv uppmuntran och beröm. Anhöriga och patienter kan gå igenom 
krisreaktioner och därför är det viktigt att sjuksköterskor finns tillgänglig som stöd för dem. 
Sjuksköterskors uppgift innefattar även att stärka upp patienternas självbild, integritet och 
värdighet samt hjälpa dem att bevara det sociala nätverket. Den integrerande funktionen 
består av att sjuksköterskor hjälper patienter med att förstå meningen med sin behandling. 
Sjuksköterskor är länken mellan patienterna och de andra yrkesprofessionerna. Den 
bevarande funktionen innebär att tillfredsställa patienters grundläggande behov och att 
bevara den psykologiska samt fysiska energi. Den består även av att sjuksköterskor ger en 
god omvårdnad och omsorg. Sjuksköterskor utmanas att uppfylla dessa fyra funktioner när 
patienter befinner sig i en situation som är präglad av förvirring, förtvivlan och ångest (a.a).   

Bennett (1996) utförde en intervjustudie med sjuksköterskor angående hur de förhåller sig 
till de psykologiska behoven hos patienter som har depression efter en stroke. 
Förändringarna kunde vara att de inte vill kommunicera, tystnad, tillbakadragenhet och att 
de är mer introverta. De deprimerade patienterna verkar ha en bristande motivation och ville 
inte utföra aktiviteter. Sjuksköterskorna tolkar det som att patienterna är olyckliga och trötta 
på livet. Sjuksköterskorna utrycker att anledningen till depression bland annat vara annan 
förändring, förlust, sorg, handikapp och funktionsnedsättning. De berättar även att det kan 
vara att förlora ansvaret i sitt eget välmående, inte kunna utföra aktiviteter som innan och 
sörja förlusten av det tidigare livet samt en fruktan för framtiden. De sade att depressionen 
kunde försvåra delaktigheten i rehabiliteringen. Patienterna behövde först acceptera det som 
hade hänt dem för att kunna delta. Sjuksköterskorna försökte hjälpa patienterna genom att 
spendera tid med dem och lyssna. De pratade med andra sjuksköterskor, andra i det 
tvärprofessionella teamet och försökte involvera släkten till patienterna. De kände dock en 
otillräcklighet i insatserna de utförde eftersom de hade brist på tid. De kände att de gjorde 
patienterna besvikna när de inte kunde få dem att öppna upp sig och när de fick överlämna 
det åt någon annan. Brist av kunskap och färdigheter i att hjälpa patienterna med deras 
depressiva symptom uppmärksammades av alla sjuksköterskor. Alla sjuksköterskorna 
uttryckte att det skulle vara användbart med mer utbildning i hur de skulle hantera 
psykiskologiska problem. De ville även ha mer tid och mer fokus på det psykiskologiska 
vårdandet (a.a.).   
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Enligt Lightbody et al. (2007) visade sjuksköterskorna bristande kunskap i att observera och 
känna igen tecken av depression efter stroke bland patienterna. Med tanke på effekterna som 
depression efter stroke har på patienternas tillfrisknad, kan konsekvenserna av en 
felklassificerad skattning av patienternas humör vara skadligt. Användning av upprepade 
bedömningar kan dock begränsa att misstag görs då det kan identifiera potentiella 
deprimerade patienter (a.a.).  

2.7. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att depression kan vara en vanlig konsekvens efter en stroke. 
Patienter kan efter en stroke erfara konsekvenser som kan leda till en lägre livskvalité, en 
minskad effekt av återhämtningsprocessen och det kan även leda till att patienternas liv 
förkortas. De som är anhöriga till patienter med stroke kan bli starkt påverkade av 
patienternas mående och hälsa vilket leder till att de känner en tung belastning. 
Sjuksköterskors uppgift är att stötta patienterna såväl som anhöriga och för att detta ska 
göras på bästa möjliga sätt krävs det mer kunskap inom detta område. I tidigare studier har 
sjuksköterskor uppgett vikten av att lära sig mer om patienter med stroke som har depression 
efter stroke eftersom det finns kunskapsluckor inom detta område. Det vårdvetenskapliga 
teoretiska perspektivet som har valts bidrar med en djupare förståelse till erfarenheterna 
inom ämnesområdet. Genom att studera hur depressiva symptom kan erfaras hos patienter 
med stroke kan det bidra till en bättre behandling men också en ökad livskvalité och bättre 
hälsa. Detta kan även öka sjuksköterskors kompetens inom detta område. Med en ökad 
kunskap kan sjuksköterskor ges större möjligheter till att ge ett bra stöd som patienterna och 
anhöriga behöver. 

3. SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över patienters erfarenheter av depressiva symptom efter 
stroke.  

4. METOD 

Inför detta arbete valdes metoden litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Denna metod 
skapar en överblick över det nuvarande kunskapsläget inom ett område i omvårdnad eller ett 
område som ligger inom sjuksköterskors kompetens. I en litteraturöversikt ses nuvarande 



 10 

forskning över för att skapa insikt i vad som har studerats i de olika delarna och hur de har 
gått tillväga. I analysen ingår både kvantitativa studier som kvalitativa (Friberg, 2012).   

4.1. Datainsamling och urval 

Det första som gjordes till datainsamlingen var att söka efter vetenskapliga artiklar inom det 
valda området. Databaserna som användes i detta arbete var CINAHL Plus och Pubmed. 
Lämplighetsgraden i dessa databaser var hög då de riktade in sig på vårdvetenskapliga 
artiklar. Sökorden som användes i artikelsökningen var följande: stroke, depression, 
depressive, after stroke, psychological distress, patient attitudes, patient, strokepatient, 
quality of life, qualitative and/or quantitative, poststroke, complications och ” post-stroke 
depression”. Sökorden valdes utifrån syftet då fynden skulle ge högst relevans. Vid 
artikelsökningen användes sökorden i olika kombinationer för att få så många träffar som 
möjligt (Se Bilaga A).  För att öka antalet relevanta artiklar och underlätta sökningen 
användes inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var: Peer review, artiklar som var 
publicerade från år 2007, engelska som skriftspråk och svarade på syftet. Artiklarna som 
valdes skulle handla om patienters erfarenheter av depressiva symptom efter stroke.  

Exklusionskriterierna var artiklar som inte betraktades vara vårdvetenskapliga, som inte 
bestod av patienters perspektiv samt att de inte svarade på syftet. Artiklarna skulle heller inte 
vara publicerade senare än 10 år. Sammanfattningarna på artiklarna lästes igenom av 
författarna ordentligt flera gånger för att få en överblick av artiklarnas innehåll. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utgick ifrån Fribergs (2012) granskningsmall för 
kvalitativa respektive kvantitativa studier.  Kvalitetgranskningsmallen med frågor finns i 
Bilaga C. Artiklarna fick poäng utefter att de kunde svara på de frågor som fanns i Fribergs 
(2o12) kvalitétsmall. Hur många poäng respektive artikel fick redovisades i artikelmatrisen.  
Resultatet blev att sex kvantitativa och fyra kvalitativa vetenskapliga artiklar valdes ut som 
uppfyllde kvalitetskraven. 

4.2. Dataanalys 

Under granskningen av det insamlade data användes Fribergs (2012) tre analyssteg för en 
allmän litteraturöversikt. Det första steget som författarna genomförde var att läsa igenom de 
utvalda artiklarna flera gånger för att förstå meningen och sammanhanget. Efter det 
sammanställdes en sammanfattning av varje artikel för att avgöra om all betydande 
information uppfattades. Andra steget som för författarna var att dokumentera och föra in 
syfte, metod och resultat i en tabell. Utifrån detta valdes artiklarna efter relevans till 
problemområdet. Översikten blev klarare och skapade struktur över arbetet. Det sista steget 
som författarna genomförde var att leta efter likheter och skillnader i artiklarna. De likheter 
och skillnader som författarna valde att undersöka var metod, syfte och resultat. Det lades 
störst vikt på likheter och skillnader gällande resultatdelen som sedan delades in i kategorier. 
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Eftersom en allmän litteraturöversikt baseras på både kvantitativa och kvalitativa arbeten var 
det viktigt att tänka på att materialen presenterades på olika sätt och därför svåra att jämföra 
med varandra (Friberg, 2012). 

4.3. Etiska överväganden 

Detta arbete följer Codex (2017) riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt. Enligt Codex (2017) 
är det forskaren som har det största ansvaret att följa de etiska aspekterna för att nå ett så bra 
resultat som möjligt. Det är inte tillåtet att dölja, förfalska eller plagiera det som redan finns. 
Friberg (2012) beskriver tyngden av att tillämpa ett kritisk förhållningsätt som forskare. Det 
är viktigt att forskaren har ett etisk förhållningsätt och tar ansvar för sin forskning, samt har 
en moralisk utgångspunkt. Enligt Polit och Beck (2012) ska artiklar som finns med i studien 
vara granskade noggrant utifrån tillförlitlighet och skall även utgå ifrån ett objektivt synsätt, 
det vill säga att resultatet redovisas utan att påverkas av egna tolkningar. Eftersom 
examenarbetet endast var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) så behövdes inte 
empirisk data införskaffas och krävde3 därigenom ingen etikprövning. 

5. RESULTAT 

I resultatet presenteras jämförelsen mellan artiklarnas syfte och metod. Därefter jämförelsen 
av artiklarnas resultat och det presenteras under tre kategorier; Att förlora sig själv, Förlorad 
kontroll och Erfarenheter av sårbarhet.  

5.1. Jämförelse av artiklarnas syfte  

Två kvalitativa artiklar hade likheter i att syftet angav att de ville beskriva erfarenheterna av 
depression från patienter som hade överlevt en stroke. Skillnaden mellan artiklarnas syften 
var tidsperioden då de intervjuade patienterna.  I den första kvalitativa artikeln beskrev 
författarna att de ville undersöka depressiva symptomen allt eftersom den utvecklades hos 
deltagarna. I den andra kvalitativa artikeln uppgav syftet att de ville undersöka om 
erfarenheter av depression i den akuta fasen av deras stroke (Kouwenhoven, Kirkevold, 
Engedal, Biong, & Kim, 2011; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal, & Kim, 2012).  

Skillnaderna i syftena var att i en artikel med kvalitativ ansats studerades associationen av 
acceptans för funktionsnedsättning med depression efter stroke samt att förutspå depression 
vid senare uppföljning (Townend, Tinson, Kwan, & Sharpe, 2010). En artikel uppgav i syftet 
att de ville undersöka erfarenheterna av psykisk ohälsa hos stroke överlevare och ville 
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undersöka processen som ligger till grund för erfarenheterna (Crowe, Coen, Kidd, Cooney, & 
Harbison, 2015).  

I två artiklar med kvantitativ ansats angav de att de ville undersöka depressionssymtom och 
livskvalité hos patienter med stroke (Guajardo et al., 2015; Unalan, Ozsoy, Soyuer, & Ozturk, 
2008). Tre kvantitativa artiklar hade i sitt syfte att författarna av artiklarna undersökte 
depressionssymtom med funktionell status, balans och självupplevd fysisk förmåga (Unalan 
et al., 2008; Alghwiri, 2016; Hama et al., 2007). Skillnaderna mellan artiklarna var att i en 
kvantitativ artikel undersökte de depressiva symptom i relation till klinisk och 
sociodemografiska karaktärer samt allvarlighetsgraden på stroke (Unalan et al., 2008). I en 
annan kvantitativ artikel undersökte associerade faktorer till depression efter stroke bland 
kinesiska patienter som erfarit av en stroke för första gången (Sit, Wong, Clinton, & Li, 
2007). I en kvantitativ artikel fanns det en skillnad från de andra artiklarna gällande syfte. 
Författarna ville undersöka endast japanska patienter med stroke (Hama et al., 2007). En 
annan kvantitativ artikel skilde sig även den i syfte. Författarna av artikeln undersökte stroke 
överlevare och informella vårdgivares perspektiv samt kunskap om depression (Klinedinst, 
Dunbar, & Clark, 2012). 

Likheter fanns även i två kvalitativa och en kvantitativ där de inte angav i syftet att de hade 
för avsikt att jämföra depression efter stroke med något specifikt och det blir även en skillnad 
gentemot de andra artiklarna Mellan de artiklarna fanns även skillnad i att den kvantitativa 
ville undersöka om associerade faktorer och de kvalitativa artiklarnas syfte var att de ville ta 
reda på erfarenheterna vilket blir en skillnad (Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 
2012; Sit et al., 2007). I en kvalitativa och två kvantitativa hade angav författarna av 
artiklarna i syftet att de undersökte depressiva symptom bland patienter som överlevt en 
stroke (Kouwenhoven et al., 2011; Guajardo et al., 2015; Unalan et al., 2008). 

5.2. Jämförelse av artiklarnas metod 

En likhet som fanns i alla fyra kvalitativa artiklar var att de angav i metoden att 
undersökningarna skulle genomföras under specifika tidsperioder (Kouwenhoven et al., 
2011; Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010; Crowe et al., 2015). I tre kvalitativa 
artiklar var likheten att deltagarna blev intervjuade i sin hemmiljö (Kouwenhoven et al., 
2011; Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010).  Likheten i två kvalitativa artiklar var 
att det fanns nio deltagare i studierna (Kouwenhoven et. al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012).  
Med en persons skillnad i en artikel, då det var tio deltagare (Crowe et al., 2015). En 
gemensam likhet för de kvalitativa artiklarna var att deltagarna rekryterades från sjukhus 
eller rehabiliteringscenter. En annan likhet i de kvalitativa artiklarnas metod var att alla 
intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare eller digitalspelare (Kouwenhoven et al., 
2011; Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2010; Crowe et al., 2015). Likheter fanns 
även i intervjuernas struktur. Intervjuerna i två kvalitativa artiklar av Kouwenhoven et al. 
(2011) och Kouwenhoven et al. (2012) var tematiska intervjuer. Två kvalitativa artiklarna av 
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Townend et al. (2010) och Crowe et al. (2015) hade likheter i att de är semistrukturerade 
intervjuer. 

Ett inklusionskriterie som var lika för två kvalitativa artiklar var att alla deltagarna hade 
blivit kliniskt diagnostiserade med stroke (Townend et al., 2012; Crowe et al., 2015). Två 
kvalitativa artiklar angav inklusionskriterier som också hade likheter och det var att 
deltagarna i studierna skulle vara kognitivt kapabla för att delta i studien (Townend et al., 
2010; Kouwenhoven et al., 2012). Sedan fanns likheter mellan deltagarna i tre av de 
kvalitativa artiklarna där författarna till studierna använde sig av olika skalor för att bedöma 
om deltagarna var deprimerade och skulle bli inkluderade. Med hjälp av dessa skalor fick de 
fram en poäng som visade på om deltagarna hade depressiva symptom (Kouwenhoven et al., 
2011; Crowe et al., 2015; Kouwenhoven et al., 2012; Crowe et al., 2015 ). Likheten i två 
kvalitativa artiklar var att författarna använde sig av en skala som kallas för BDI II (Beck 
Depression Inventory II) vilket är ett frågeformulär. Denna skala visade en viss poäng som 
tydde på vilken nivå av depressiva symptom de led av. Hade de en poäng som var högre än 14 
ansågs de ha depressiva symptom(Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012). En 
annan likhet fanns i metoden som användes i dessa artiklar för att bedöma om deltagarna 
hade depressiva symptom genom en läkares bedömning av att deltagarna hade depression. 
De hade även en likhet i att exklusionskriterierna som var att deltagarna inte skulle ha 
tidigare psykologiska sjukdomar (Kouwenhoven et al., 2011; Crowe et al., 2015; 
Kouwenhoven et al., 2012). Ett annat inklusionskriterie som var en likhet i två kvalitativa 
artiklar var att deltagarna skulle prata och förstå norska. Sedan skulle även deltagarna inte ha 
kroniska sjukdomar sedan tidigare, deltagarna skulle heller inte behandlas med 
antidepressiva läkemedel sedan tidigare (Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 
2012). Två av de kvalitativa artiklarna hade likheter vad gällande åldersgrupp då de endast 
hade med vuxna deltagare i sina studier Crowe et al., 2015; Kouwenhoven et al., 2012).  
Denna likhet hade även två kvantitativa artiklar där den ena artikeln hade med deltagare över 
50 år och den andra artikeln hade deltagare som var mellan 23-83 år (Klinedinst et al., 2012; 
Unalan et al., 2008). Två kvalitativa artiklar hade som likhet att författarna av artiklarna 
angav kognitiv nedsättning som ett exklusionskriterie (Townend et al., 2010; Crowe et al., 
2015).  

I två kvantitativa artiklar hittades likheter i att de använde sig av mätinstrumentet FIM (The 
functional Independent Measurment) som är en observationsskala som mäter 
funktionsnedsättning (Hama et al., 2007; Unalan et al., 2008). Likheter fanns även i två 
kvantitativa artiklar vad gällande skalor de använde, de använde sig av BI (Barthel Index) 
vilket mäter funktionell förmåga hos överlevare av stroke. Båda studierna använde sig även 
av CES-D (Center for epdemiologic studies depression scale) som mäter depression hos både 
grupper som är hälsosamma och icke hälsosamma (Sit et al., 2007; Klinedinst et al., 2012). I 
två kvantitativa artiklar fanns likheter i att författarna i studierna använde sig av MMSE 
(Mini Mental Status Exam) som är ett observationsinstrument för att avgöra mental status 
(Klinedinst et al., 2012; Unalan et al., 2008). Det fanns även en likhet i två kvantitativa 
artiklar som använde sig av SF-36 skalan vilket mäter hälsorelaterad livskvalité (Guajardo et 
al., 2015; Unalan et al., 2008).  
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Två kvalitativa artiklar visade skillnader i att vissa deltagare blev intervjuade på arbetsplatsen 
och via telefon medan vissa andra deltagare i den andra kvalitativa artikeln intervjuades i 
något privat rum på sjukhuset (Kouwenhoven et al., 2011; Townend et al., 2010). En skillnad 
i en kvalitativ artikel var att de flesta intervjuerna i studien endast bestod av intervjuaren och 
deltagaren i ett rum. Under två intervjuer involverade två fruar sig till och från under 
intervjun genom att lägga kommentarer om det som pratades om. En man fick hjälp av sin 
fru för att ge en mer detaljerad beskrivning och om han inte höll med om det som sades sa 
han till. I denna artikel genomfördes intervjuerna på den 6, 12, och 18 månaden efter stroke. 
Dessa intervjuer varade mellan 30 och 90 min (Kouwenhoven et al., 2011). Skillnaden i en 
annan kvalitativ artikel av Crowe et al. (2015) var att intervjuerna varade mellan 51 och 112 
min. Data samlades in mellan 4 och 7 veckor efter deltagarnas stroke (a.a).  Skillnaden i hur 
länge intervjuerna höll på skiljde sig i en kvalitativ artikel då intervjuerna varade mellan 45 
till 90 min. Dessa deltagare hade fått sin stroke kliniskt bekräftad mellan en månad och ett år 
innan data samlades in för denna studie (Kouwenhoven et al., 2012). Det som skiljde en 
kvalitativ artikel från de andra kvalitativa artiklarna var att en skala som kallas för HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) användes i studien. Detta är en skala som tyder på 
om en deltagare lider av psykisk ohälsa. Fick deltagarna en poäng som var högre än 11 blev de 
inkluderade i studien (Crowe et al., 2015). 

Skillnaderna som var funna i de kvantitativa artiklarnas metod var att de använde sig av olika 
mätinstrument och att de hade olika antal deltagare. En kvantitativ artikel använde sig av 
SDS (Self Rating Depression Scale) vilket är en självskattningsskala för depression och AS 
(Apathy Scale) vilket är en skala som mäter allvarlighetsgraden i apati. Författarna i studien 
använde sig även av NPI (Neuropsychiatric Inventory) som är baserad på en strukturerad 
intervju med vårdgivare som är bekant med patientens beteende för att avgöra om patienten 
har några psykologiska symptom. Antalet deltagare som blev inkluderade i denna 
undersökning var 237 och alla var japaner. De började med att undersöka om 409 patienter 
kunde delta i denna studie men 35 exkluderades på grund av tidigare psykologiska 
sjukdomar och 137 kunde inte delta (Hama et al., 2007). Skillnaden i en annan kvantitativ 
artikel var att det användes ett mätinstrument som kallas för KDSS (Knowledge of 
Depressive Symptoms Scale) som mäter stroke överlevares och informella vårdgivares 
kunskap om depression. I denna studie användes även SPQ§ (Symptom Perception 
Questionnaire for post-stroke depressive symptoms) som mäter hur stroke överlevare erfar 
sin sjukdom och individuella och kliniska karaktärer angavs av vårdgivare och stroke 
överlevare. I denna undersökning deltog 44 patienter. De exkluderade de som var mindre 
funktionella (Klinedinst et al., 2012). I en annan kvantitativ artikel undersöktes 112 personer 
med hjälp av mätinstrumenten NIHSS (National Institutes of Health National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke) vilket är en skala som mäter allvarlighetsgraden av 
stroke. SSQT (Social Support Questionnaire Transaction) användes också och det är ett 
formulär där deltagarna skattar hur mycket socialt stöd de får. Intervjuerna i denna studie 
gjordes ansikte mot ansikte. Efter 6 månader inför en uppföljande intervju kunde endast 95 
patienter delta (Sit et al., 2007). En annan kvantitativ artikel använde sig av mätinstrumentet 
HAM-D-31 som mäter allvarlighetsgraden i stroke och i denna studie inkluderades 106 
personer, 343 personer blev till en början undersökta men 237 exkluderades för att de inte 
uppfyllde kriterierna (Guajardo et al., 2015). BDI-II, DGI (Dynamic Gait Index) är ett 
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mätinstrument som användes i en kvantitativ artikel och detta mätinstrument mäter 
fallrisken samt deras nivå av funktionella förmåga. Sedan användes också SIS-16_3,0 vilket 
mäter hälsostatus genom att mäta funktionsnedsättning och oförmågor. De inkluderade 61 
patienter i sin studie (Alghwiri et al., 2016). Den sista skillnaden som hittades i en kvantitativ 
artikel var att den hade 90 personer från början men det var 70 av de som uppfyllde kraven 
och inkluderades i studien. De använde sig av CNS (Canadian Neurological Scale) som mäter 
allvarlighetsgraden av stroke (Unalan et al., 2008). 

 

 

 

5.3. Jämförelse av artiklarnas resultat 

Här presenteras resultatet av jämförelserna mellan artiklarnas resultat. Dessa delades in i tre 
teman: Att förlora sig själv, Förlorad kontroll och Erfarenheter av sårbarhet. 

5.3.1. Att förlora sig själv 

I en av grupperna i Kouwenhovens et al. (2012) studie hade deltagarna fortsatta depressiva 
symtom under hela den perioden då författarna studerade dem. Deltagarna i gruppen kände 
bland annat ledsamhet, förlust av njutning, obeslutsamhet, självkritik och de hade även 
självmordstankar. De kände även irritation och hade ingen sexlust (a.a.). Erfarenheterna 
efter stroke bland deltagarna i Kouwenhovens et al. (2011) studie var bland annat att de hade 
förlorat sig själva till stroke. De uttryckte att de kände sig fångade i ett annat liv och beskrev 
livet som tråkigt. Livet var nu tomt och otillfredsställande. Deltagarna kände även en 
förändring i sin syn på sig själva. Många erfor att de hade en förändrad personlighet eftersom 
de inte var samma positiva person längre. Det var även utmärkande att deltagarna kände sig 
trasiga. De erfor sig själva inte längre som ”någon utan de uttryckte att de kände sig som 
”ingen” (a.a). Crowes et al. (2015) studie påvisade även att stroke hade stulit deltagarnas 
identitet genom förlusten av den tidigare livsstilen, aktiviteterna och rollen. Det var kämpigt 
för många att skapa en ny identitet och de strategierna som de tidigare använt för att hantera 
livet fungerade inte längre. En annan känsla som framkom i studien var rädsla, vilket 
ursprungligen kom från den tidigare stroke de hade fått. Detta ledde till att deltagarna kände 
sig oförberedda och därigenom sårbara.  Det erfors som en hotande och skräckinjagande 
känsla. Det representerade en rädsla för det okända (a.a.). Det låg ett stort fokus på att hitta 
tillbaka till sig själv, till den personen de var tidigare (Kouwenhoven et al., 2011). Kvinnor 
hade en lägre hälsorelaterad livskvalité än vad männen hade när det kom till området psykisk 
hälsa (Guajardo et al., 2015). 
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Det fanns en signifikant association mellan depressiva symptom, balans och själv 
rapporterad fysisk förmåga hos människor efter stroke. De kom fram till att patienterna med 
svårare grad av depressiva symptom hade en försämrad balans och minskad fysisk förmåga. 
Det vill säga de som hade mindre intensiva depressiva symtom hade en bättre fysisk förmåga 
(Alghwiri, 2015). I resultatet som Hama et al. (2007) kom fram till visade det sig å andra 
sidan att apati hade en större negativ inverkan på den funktionella återhämtningen än vad 
depressiva symptom hade (a.a.). Ett av de nämnda depressiva symptom som visades bland 
många stroke överlevare var att de kände att allt de gjorde var ansträngande (Klinedinst et 
al., 2012). I studien av Unalan et al. (2008) hittade de ett samband mellan depressiva 
symptom och nedsatt fysisk förmåga. De hittade även ett tydligt samband mellan livskvalitén 
hos de med depressiva symptom efter stroke och den generella hälsouppfattningen, social 
förmågan, vitaliteten samt den mental hälsa (a.a.).  

 

5.3.2. Förlorad kontroll 

Deltagarna i Kouwenhovens et al. (2012) studie uttryckte att livet hade förändrats från en dag 
till den andra. Livet de hade levt innan och tagit för givet var nu borta. Det som var kvar var 
obekant och bortom kontroll. Att vara fångad erfors som ett straff eller som en nödvändighet. 
Något som inte var vanligt bland alla deltagare i studien men som togs upp var beskrivningen 
av att det var som att vara inlåst och tvingad att leva i kroppen, vilket ledde till förtvivlan. Det 
tog även upp något annat som stack ut att tidigare ha levt ett aktivt liv och att nu vara bunden 
till sitt hem eftersom det fanns ett beroende av en Zimmer frame (rullator) för att gå ut. Det 
var även att behöva hjälp av en annan person och erfor att inte kunna göra de saker som 
förut. Det ledde till att de erfor att vara fångad, utan frihet eller möjligheter (a.a.) Townends 
et al. (2009) studie beskrev de endast de erfor av att vara fångade. 

 I Kouwenhovens et al. (2011) och Townends et al. (2009) studie kände de att de blev 
självkritiska och att det var svårt att vara beroende av andra och ville inte vara till besvär. I 
Kouwenhovens et al. (2011)  studie existerade en känsla av att inte kunna möta andras 
förväntningar. Något som var utmärkande i Kouwenhovens et al. (2011) studie var att inte 
låtsas om att något var fel inför sin familj, att inte vara en börda. En sak som nämndes var att 
inte kunna lita på sig själv på grund av kognitiv förändring. En annan erfarenhet som 
beskrevs i Kouwenhovens et al. (2012) studie var att vara en patient på ett 
rehabiliteringscenter beskrevs som att vara separerad från det riktiga livet och en vilja att det 
riktiga livet skulle börja igen. Några beskrev även att de kände sig frustrerade över att vara i 
stort beroende av andra och vara som ett barn igen. Townends et al. (2009) studie kände 
deltagarna att de borde kunna göra saker de tidigare kunnat göra och att de kände sig 
hjälplösa eller värdelösa. Flera deltagare i Kouwenhovens et al. (2012) studie kände att de 
hade förlorat kontrollen i att styra över känslorna. De kände sig ofta ledsna eller nedstämda 
och kunde börja gråta helt plötsligt utan riktig anledning. I Klinedinsts et al. (2012) studie 
visade att 91 procent av stroke överlevarna som deltog störde sig på små saker som de inte 
gjort förut vilket också var det mest igenkända depressiva symptomet i denna studie. 
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5.3.3. Erfarenheter av sårbarhet 

I en av grupperna i Kouwenhoven et al. (2012) studie hade deltagarna fortsatta depressiva 
symtom under hela den perioden då författarna studerade dem. Deltagarna i gruppen kände 
bland annat att de hade otillräckligt med energi och hade ett förändrat sovmönster. Det 
framkom även att de kunde känna ett akut behov av att sova ibland vilket gjorde att de kunde 
somna i mitten av en aktivitet. De kände att de hade en förlust av energi och att de därför inte 
kunde samla sig. Tröttheten och utmattningen de kände påverkade dem på ett sätt som fick 
dem att känna obeslutsamhet och de orkade inte anstränga sig för att göra saker de tidigare 
gjorde (a.a.). I Klinedinsts et al. (2012) studie visade hela 82 procent på att de hade rastlös 
sömn, vilket tydde på depressiva symtom.  

Efter att de insjuknade i en stroke kunde en del erfara att de inte hade samma sociala kontakt 
som förut, att bekanta slutade höra av sig. En bidragande faktor till minskad social aktivitet 
var även att de kände sig osäkra i sociala sammanhang och därför undvek de dem. 
Deltagarna hade svårt att delta i konversationer med andra eftersom 
koncentrationsförmågan inte var densamma. Deltagarna kunde även beskriva erfarenheter 
av isolering från andra (Kouwenhoven et al., 2011). Efter stroke blev det minskade dagliga 
aktiviteter och minskat umgänge med familj och vänner, för de som hade allvarligare 
funktionsnedsättningar (Townend et al., 2009). I Crowes et al. (2015) studie erfor deltagarna 
att det vart svårt att hantera stroke utan det tidigare sociala stödet. De erfor att andra inte 
kunde relatera till de erfarenheterna som de hade. De kände sig psykiskt ensamma i 
erfarenheterna de hade. Samtidigt som de ville att andra skulle förstå dem ville de också 
bespara dem från de upprörda tankarna och känslorna de hade. Deltagarna kände en inre 
isolering på grund av en brist på delad erfarenhet med andra (a.a.). Det var en mindre chans 
att kvinnorna hade en vårdgivare som kunde ta hand om de under perioden efter att de 
insjuknat i stroke jämfört med vad det var för männen (Guajardo et al., 2015). Studien visade 
att minskad socialt stöd var en bidragande faktor till depressiva symptom bland patienter 
som har överlevt en stroke (Sit et al., 2007). 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuterar författarna valet av metod och dataanalys. Författarna diskuterar 
även resultatet ihop med det teoretiska perspektivet.   
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6.1. Resultatdiskussion 

I en av grupperna i Kouwenhovens et al. (2012) studie kände deltagarna bland annat 
ledsamhet, förlust av njutning, obeslutsamhet, de var självkritiska och de hade även 
självmordstankar. Det visas även i Skärsäter (2014) att depression är något som kan medföra 
en ökad risk för självmord. Deltagarna i Kouwenhoven et al. (2011) blev väldigt självkritiska 
och de blev beroende av andra. De ville inte vara en börda för sin familj och därför låtsades 
de som om allt var okej. Något som stack ut var att det uttrycktes att det hade skett en 
förändring i personligheten då det fanns en känsla av att vara trasig och mindre positiv. De 
kände även en förändring i sin syn på sig själva. Efter insjuknandet låg fokus på att hitta 
tillbaka till sig själv igen och komma till insikt att det inte gick att möta andras förväntningar. 
Deltagarna kände irritation och brist på sexlust. På grund av kognitiv förändring uttrycktes 
det att tilliten till sig själv inte var densamma och att de inte litade på sig själva längre (a.a.). I 
Townends et al. (2009) studie visade det sig att de som var deprimerade efter stroke beskrev 
det som att vara fångade. De utryckte att de borde kunna göra de sakerna som de förr klarade 
av. I denna studie visade det även att de kände sig värdelösa eller hjälplösa, de uttryckte 
också att de inte ville besvära andra (a.a.). I studien av Crowe et al. (2015) uttryckte 
deltagarna att stroke hade stulit identiteten som de tidigare haft genom förlust av tidigare 
livsstil, aktiviteter och rollen de tidigare hade. Deltagarna kämpade med att skapa en ny 
identitet och strategierna de använt sig av för att hantera livet tidigare fungerande inte längre 
(a.a.). Enligt Reed (2013) kan livshändelser som uppmärksammar om dödlighet, sårbarhet 
eller otillräcklighet initiera en utveckling av en förnyad identitet och vidga personliga 
gränser. I det här fallet visade det sig att vissa personer kände att de hade förlorat sin 
identitet helt och hållet och de såg sig själva som värdelösa (a.a). 

När en person insjuknar i stroke sker det oftast plötsligt (Socialstyrelsen, 2011). En annan 
erfarenhet som framkom bland deltagarna i Crowes et al. (2015) studie var rädsla. De erfar 
att stroke fick de att känna sig oförberedda och därigenom sårbara. Det erfors som en 
hotande och skräckinjagande känsla. Det okända var det som orsakade rädslan för dessa 
individer och Reed (2013) beskriver sårbarhet som en medvetenhet av ens dödlighet eller 
medvetenheten av svårigheten i livshändelsen. ”Self-Transcendence” kan uppkomma 
naturligt när människor erfor saker som har med hälsan och göra. Det kan vara en 
konfrontation av ens dödlighet och oskaddhet (a.a.) Reed (2013) menar att ”self-
transcendence” är något som medlar effekten av sårbarhet på välbefinnandet. Sårbarheten 
kan då vara bekymmer relaterat till sjukdom, bristande optimism, brist på hopp eller styrka, 
osäkerhet eller dödsångest. Många av deltagarna i Kouwenhovens et al. (2012) studie kände 
att de hade förlorat kontrollen i att styra över känslorna. De uttryckte att de ofta vara ledsna 
eller nedstämda och hade lätt till tårar helt plötsligt utan riktig anledning. Detta 
framkommer även i Almås et al. (2011) som menar att många människor som överlevt stroke 
har det svårt att kontrollera känslorna, de kan även överreagera med känsloutbrott som till 
exempel våldsamt gråt vid sorg samt glädje (a.a.). Det visade sig även att 91 procent av alla 
deltagarna störde sig på små saker som de tidigare inte störde sig på. Irritationen de 
uttryckte var det mest igenkända depressiva symptomet bland överlevarna av stroke i 
Kouwenhovens et. al. (2012) studie. I Kouwenhovens et al. (2012) studie framkom det att 
deltagarna erfor att livet förändrades totalt från en dag till den andra. Det livet de hade levt 
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fram tills den tiden de insjuknade var nu borta. Det som fortfarande fanns kvar blev obekant 
och bortom kontroll. Känslan av att vara fångad erfors som ett straff eller som en 
nödvändighet. En annan erfarenhet som uttrycktes var att de kände sig inlåsta och tvingade 
att leva i sin egen kropp vilket väckte en förtvivlan. Något som stack ut var att de som tidigare 
hade varit väldigt aktiva i sin vardag erfor att de nu var bundna till sitt hem. De gick från att 
vara självständiga till att sedan vara beroende av en Zimmer frame (rullator) och en annan 
person för att kunna ta sig runt. En erfarenhet som beskrevs var att inte kunna göra saker 
som tidigare. Ett uttryck som framkom var en förlusta av frihet samt möjligheter på grund av 
en känsla av fångenskap. Deltagarna beskrev erfarenheterna av att vara på ett 
rehabiliteringscenter som separerad från det riktiga livet och de ville att livet skulle börja 
igen. Några kände sig frustrerade över att vara i ett stort boende med andra och att det gjorde 
att de kände sig som barn igen. De erfor att de gick från att vara ”någon” till att vara ”ingen” 
(a.a.). Reed (2013) beskriver att människor som har ett välbefinnande känner sig 
tillfredsställd med sitt liv, erfor känslan av att det finns en mening med sitt liv, positiv 
självuppfattning, lycka och hoppfullhet. Det framkommer i resultatet att många av de som 
deltog i studierna inte hade ett välbefinnande. När de beskrev erfarenheterna de hade tog de 
bland annat upp att de hade förlorat det livet som de levde innan de blev sjuka. 
Konsekvenserna av stroke fick de att känna sig som fångar i sin kropp eftersom de inte kunde 
utföra dagliga aktiviteter eller annat som de tyckte om att göra vilket kunde leda till 
erfarenheter av depressiva symptom.    

I en annan studie av Alghwiri (2015) visade det en signifikant association mellan depressiva 
symptom, balans och självrapporterad fysisk förmåga bland människor efter stroke. Personer 
med svårare grad av depressiva symptom hade en försämrad balans och minskad fysisk 
förmåga till skillnad från de med mindre intensiva depressiva symtom som hade en bättre 
fysisk förmåga (a.a.). Patienterna som hade minskad fysisk funktion visade på ökade 
depressiva symtom i den akuta fasen (Eriksen et al., 2016). Reed (2013) menar även att 
depressiva symptom har en negativ inverkan på ”self-transcendence” eftersom det leder till 
en negativ inverkan på välbefinnandet. Däremot visade resultatet i Hamas et al. (2007) 
studie att apati hade en större negativ inverkan på den fysiska återhämtningen än vad 
depressiva symptom hade. I en annan artikel av Unalan et al. (2008) hittades ett samband 
mellan depressiva symptom och nedsatt fysisk förmåga. Som tidigare nämnts hade 
kvinnorna i Guajardo et al. (2015) studie en lägre hälsorelaterad livskvalité än vad männen 
hade när det kom till psykisk hälsa. Det fanns även ett tydligt samband mellan livskvalitén 
hos de med depressiva symptom efter stroke och den generella hälsouppfattningen, social 
förmågan, vitalitet samt den mentala hälsan. 

Enligt Skärsäter (2014) kännetecknas depression av en person som bland annat känner sig 
nedstämd, hopplös, trött, upplever minskad glädje samt har sömnproblem och känner sig 
värdelös. I Kouwenhovens et al. (2012) studie visade det sig att en av grupperna hade 
depressiva symtom pågående genom hela den tiden de blev studerade. Deltagarna kände 
bland annat att de hade brist på energi och ett förändrat sovmönster. Det framkom även att 
de kunde känna ett akut behov av att sova ibland och detta kunde göra att de somnade i 
mitten av en aktivitet. Tröttheten och utmattningen påverkade dem på ett sätt som fick dem 
att känna obeslutsamhet och de orkade inte anstränga sig för att göra saker de tidigare gjorde 
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(a.a.). I Klinedinsts et al. (2012) studie visade hela 82 procent på att de hade rastlös sömn 
vilket tydde på depressiva symptom. Detta kan kopplas till Socialstyrelsen (2017) där det 
beskrivs att trötthet är väldigt vanligt efter att en person insjuknat i stroke. Detta innebär att 
de kan erfara utmattning vid fysiska aktiviteter och mentala aktiviteter. Patienter med stroke 
kan även känna att de har brist på energi och motstånd till ansträngning vilket påverkar det 
dagliga livet negativt (a.a.). Författarna anser att tröttheten kan påverka rehabiliteringen då 
vissa personer i studierna kände ett akut behov att sova när de utförde olika aktiviteter. 
Utmattningen kan påverka att de blir mindre engagerade i sin återhämtningsprocess. 
Författarna anser att det är viktigt att engagera och stötta dem till att genomföra aktiviteter 
som leder till välbefinnande. Detta stärks av Reed (2013) som anser att de vårdande 
åtgärderna ska stödja personens inre källa av ”self-transcendence” och fokuseras på att 
underlätta den processen. De åtgärderna kan vara att influera personliga eller kontextuella 
faktorer som medlar mellan ”self-transcendence” och välbefinnande. 

Resultatet i Kouwenhovens et al. (2011) studie visade att många deltagare även erfor 
ensamhet. De erfor att de inte hade samma sociala kontakt med människorna runt omkring 
dem och att bekanta slutat höra av sig. Deltagarna förklarade att de kände sig osäkra i sociala 
sammanhang. Detta var en bidragande faktor till minskad social aktivitet vilket ledde till att 
de undvek bekanta. Överlevarna av stroke uttryckte även att koncentrationsförmågan hade 
försämrats då det gjorde att de hade svårt att delta i konversationer med andra. Deltagarna i 
studien beskrev även en känsla av isolering (a.a.). Författarna i detta examensarbete ansåg 
att konsekvenser som afasi, apraxi och agnosi kunde vara en bidragande faktor till varför de 
drog sig undan. Enligt Almås et. al. (2011) är agnosi när patienterna har svårigheter med att 
korrekt tyda på sinnesintryck. Detta anser författarna kan leda till att patienter som har 
överlevt en stroke kanske inte riktigt förstod medmänniskorna runt omkring sig vilket i sin 
tur kan leda till förvirring. Reeds (2013) teori går ut på ”Self transcendence” som är att 
utveckla mognad i att få ett större medvetande av omgivningen och orientering i ett 
perspektiv på livet. Hon beskriver i sin teori om ”self-transcendence” om begreppet 
interpersonlig som är att relatera till andra och miljön runt om sig. Författarna gjorde en 
koppling till detta i resultatet då det syns att det kunde vara svårt att gå igenom ”self-
transcendence” och utveckla en mognad och få ett vidare perspektiv på livet. Det uppfattades 
vara svårt att relatera till sin omgivning på grund av brist i förståelse och minskat socialt 
umgänge (a.a). Författarna ansåg att afasi och apraxi är konsekvenser av stroke som bland 
annat kan påverka kommunikationen. Författarna betraktade detta som något som kunde 
leda till att dessa personer kanske erfor det jobbigt att kommunicera då de kan ha svårigheter 
med att uttrycka sig själva och göra sig förstådda som de vill. Enligt Skärsäter (2014) har de 
personerna med afasi eller nedsatt förmåga att kunna förstå tal en ökad risk för att utsättas 
för depression. Överlevarna av stroke i Townends et al. (2009) studie hade minskad daglig 
aktivitet och umgänget med nära och kära minskade bland de som hade allvarligare 
funktionsnedsättning. Allgulander (2009) beskriver även att förlusten av kognition och 
rörlighet kan förknippas med sekundär depression. 

I Crowes et al. (2015) studie erfor deltagarna att det var svårt att hantera konsekvenserna 
efter stroke utan tidigare socialt stöd. De kände att andra inte kunde relatera till de 
erfarenheter de hade och kände sig även mentalt ensamma i erfarenheterna. De ville att 
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andra skulle förstå dem samtidigt som de ville bespara dem från de upprörda tankarna och 
känslorna som de hade. Brist på samtal med andra människor där de kunde dela med sig av 
erfarenheter gjorde att de kände en inre isolering (a.a.). Det var en mindre chans att 
kvinnorna hade en vårdgivare som kunde stötta dem under perioden efter att dem insjuknat i 
stroke jämfört med männen (a.a.). Siffrorna i studien av Sit et al. (2007) visade att minskad 
socialt stöd var en bidragande faktor till depressiva symptom efter stroke bland patienter 
som har överlevt en stroke (a.a). Depression kan bero på olika faktorer och enligt Engström 
et al. (2005) kan depression förutspås hos de som till exempel lever ensamma. Enligt Reed 
(2013) är ”Self-transcendence” en läkningsprocess som blir påverkad av faktorer som 
påverkar välbefinnandet. En del av dessa faktorer inkluderar kognitiv förmåga, hälsostatus 
och stöd från familj. Välbefinnande är en känsla av helhet och hälsa som utgår från vad 
individen själv upplever. Relationen mellan välbefinnandet och ”self-transcendence” blir 
negativt påverkad av depression (a.a.). 

6.2. Metoddiskussionen 

För detta arbete valdes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). En kvalitativ 
litteraturstudie hade varit ett alternativ då det hade gett en djupare inblick i upplevelser och 
mer beskrivningar då de kvantitativa saknar detta. Inom just detta forskningsområde fanns 
det inte ett stort utbud av kvalitativ forskning och att endast använda sig av dessa hade varit 
svårt. Metoden som valdes gav en god överblick och bredare förståelse för det nuvarande 
kunskapsområdet. De kvalitativa artiklarna bidrog med en djupare förståelse medan de 
kvantitativa skapade en översikt och fasta jämförelse. Enligt Polit och Beck (2012) finns det 
både fördelar och nackdelar med kvantitativa respektive kvalitativa data. Kvantitativa 
enkäter har fördelar i att det blir en avsaknad i intervjuarens påverkan på den som svarar. 
Fördelen med intervjuer i kvalitativa data är dock att de har större andel som vill delta i 
studien. Intervjuer har även ett mer djup och inga slutna frågor. Fördelningen mellan dessa 
två typer av artiklar blev ganska jämn då skillnaden var fyra kvalitativa och sex kvantitativa. 

Författarna använde sig av två olika databaser för att öka chanserna att finna många artiklar 
att välja mellan. För att finna artiklar som kunde vara av relevans för detta examensarbete 
användes CINAHL Plus och Pubmed då dessa databaser riktar in sig på vård samt 
omvårdnad. För att se över vad det fanns för typer av artiklar användes till en början bara 
sökorden ”depression” och ”post stroke”. Utifrån dessa träffar och artiklar med relevans lades 
andra sökkombinationer till för att avsmalna antalet träffar. De artiklar som hade en titel 
som kunde passa för intresseområdet valdes ut för att läsa sammanfattningen och utifrån det 
vilka som kunde besvara syftet.   

Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2012) mall. Mallen var 
uppdelad i frågor för kvantitativa och kvalitativa artiklar. Om artiklarna var för sig kunde 
besvara en fråga ur denna kvalitets mall fick de ett poäng. Det var 13 frågor för de 
kvantitativa och 14 frågor från de kvalitativa. En artikel kunde tillexempel besvara 9 av 13 
frågor och fick därför 9 av 13 poäng. Detta höjer giltigheten i arbete då det visar vilka artiklar 
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som håller kvalitégranskningen och vilka som inte kan inkluderas. Alla artiklar besvarade 
inte alla frågor och fick därför inte full poäng men de hade ändå tillfredställande antal poäng 
och gjorde därför att de kunde inkluderas.  

Författarna i detta examensarbete använde sig inte av MeSH för att söka fram termer för de 
valda sökorden. Detta kan anses minska giltigheten i detta examensarbete då relevanta 
artiklar kan ha förbisetts. Polit och Beck (2012) skriver att använda MeSH för att söka fram 
fler termer för samma ord och det kan på så sätt skapa ett mer konsekvent sätt att finna data.  

Enligt Polit och Beck (2012) är trovärdighet styrkan i sanningen i data och tolkningen av den. 
För att öka trovärdigheten var den första begränsningen för årtalen av artiklarna från 2014-
2017 men utökades senare på grund av brist på material. Utökningen gjordes först från 2012-
2017 och sedan till 2007-2017. För att öka trovärdigheten krävs det att artiklarna hör till den 
senaste forskningen som finns (Friberg, 2012). Artiklarna som användes var inte äldre än tio 
år gamla och detta ökar trovärdigheten. De skulle även vara ”peer-reviewed”. Trovärdigheten 
syns även i val av artiklar då de alla handlade om depression efter stroke som besvarade 
syftet som handlade om erfarenheter av depressiva symptom efter stroke. Författarna till de 
kvantitativa artiklarna ville försöka hitta något att koppla depressiva symptom till för att 
kunna hitta ett sammanband. Författarna i de kvalitativa artiklarna ville finna gemensamma 
teman. Alla artiklar som inkluderades beskrev noggrant sin metod samt visade tydligt hur det 
hängde ihop med syfte och resultat. De gemensamma kategorier som framkom presenterades 
i resultatet, skillnaderna och likheterna som hittades presenterades under olika rubriker.  

Överförbarhet är i vilken utsträckning en studie kan överföras på en annan grupp i ett annat 
sammanhang. Det är den som utför studien som har till uppgift att ge tillräckligt med 
beskrivande data för att läsaren ska kunna överföra det på andra kontext (Polit & Beck, 
2012).  All data i detta examensarbete beskrevs noggrant såsom inklusion, exklusion kriterier 
och andra begränsningar för att möjliggöra att läsaren ska kunna överföra resultat. Det som 
kan påverka överförbarheten i studien var att två av artiklarna som inkluderades var specifikt 
inriktade på japanska patienter och den andra inriktade sig endast på kinesiska patienter. 
Det skulle kunna påverka överförbarheten och vara en svaghet på så vis att vårdkulturen kan 
se annorlunda ut och att språket kan variera i betydelsen av ord vilket påverkar 
översättningen. En svaghet som påverkar överförbarheten kan även vara att åldern i 
artiklarna varierade stort och kunde vara från 18 år och uppåt i vissa artiklar medan vissa 
exkluderade alla under 50 år.   

6.3. Etikdiskussion 

Alla vårdvetenskapliga artiklar som inkluderades i detta examensarbete granskades enligt 
Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall. En av frågorna handlade om etiskt resonemang, 
det vill säga om artiklarna visade något etiskt tillvägagångssätt i innehållet. Utav de utvalda 
artiklarna visade några ett tydligt beskrivet etiskt resonemang i sitt innehåll medan andra 
artiklar inte hade ett tydligt beskrivet eller uttalat etiskt tillvägagångssätt.”Peer-review” 
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användes vid artikelsökningen för att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna som blev 
utvalda var godkända av forskare samt att de var vetenskapligt granskade. Alla studier var 
skrivna på engelska och det gjorde att författarna behövde göra en översättning från engelska 
till svenska. När en text översätts från ett språk till ett annat kan det lätt hända att det görs 
egna tolkningar och det kan leda till missuppfattningar. Därför lästes alla artiklar noggrant 
om och om igen för att få en överblick av studierna. Sedan översattes de av båda författarna 
för att minimera feltolkningar. När det uppstod benämningar som författarna inte förstod 
tillfrågades en tredje part. Enligt Polit och Beck (2012) ska artiklarna vara noggrant 
granskade utifrån tillförlitlighet och de skall även utgå ifrån ett objektivt synsätt, det vill säga 
att resultatet redovisas utan att påverkas av författarens egna tolkningar. Författarna har inte 
haft stor kunskap inom det valda ämnet och därför inte haft stora förutfattade meningar som 
kunde påverka examensarbetet. Detta möjliggjorde även ett mer objektivt synsätt av 
artiklarna. Författarna har följt CODEX (2017) riktlinjer för att bevara ett etiskt 
förhållningssätt. Detta för att kunna få ett bra resultat utan några egna förförståelse eller 
omtolkningar. Författarna har varit noga med att inte plagiera och har tydligt referat vart 
informationen har hämtats från. Under av arbetets gång har författarna refererat enligt APA 
manualen. 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det fanns en brist i material inom forskningen om patienters erfarenheter av depressiva 
symptom efter stroke idag. Antalet kvalitativa studier var begränsade och skulle ha kunnat 
bidra till en djupare förståelse inom det valda ämnesområdet. Det skulle även kunnat ha gett 
en mer utökad syn om det fanns forskning om vad gruppsamtal har för effekt på depressiva 
symptom. I bakgrunden togs det upp om sjuksköterskors roll varpå en artikel som handlade 
om sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienterna med depression efter stroke. 
Denna artikel visade en önskan om mer forskning inom området. För att ge vidare 
möjligheter till utveckling skulle författarna av detta arbete föreslå mer forskning som 
speglar sjuksköterskors reflektioner över hur de bemöter och behandlar patienterna med 
depression efter stroke.   

8. SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att skapa en översikt över erfarenheterna av depressiva 
symptom efter stroke ur ett patientperspektiv. I examenarbetet framgick det att depressiva 
symptom var vanligt förekommande efter en stroke och speciellt om det hade medfört fysiska 
hinder som konsekvens. Erfarenheterna som framkom i artiklarna visade likheter i hur 
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deltagarna i studierna erfor depressiva symptom. Dessa erfarenheter sammanställdes och 
delades in i två kategorier. Fysiska hinder och svårigheter i att hantera känslor verkade i sin 
tur hänga ihop med de andra erfarenheterna de identifierade såsom att de hade mindre social 
kontakt och kände sig ensamma. Ensamheten beskrevs som en avsaknad av social kontakt 
och isolering från andra. Trötthet som många identifierade kunde även den påverka hur 
aktiva de kunde vara. Allt detta visade att alla aspekter i depressiva symptom hörde ihop och 
att de skapade olika konsekvenserna för deltagarna i studierna. Med detta arbete har 
författarna besvarat syftet och fått mer kunskap i erfarenheter av depressiva symptom efter 
en stroke. Dessa kunskaper kan användas i praktiken då sjuksköterskors uppgift är att vårda 
hela människan och för att kunna göra det behövs dessa kunskaper i erfarenheter av 
depressiva symptom efter stroke. Detta bidrar till en mer omfattande vård och kan 
möjliggöra att människor som lider av ett depressiva symptom efter stroke får mer hjälp.  
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BILAGA A: ARIKELSÖK 

Databas Sökord Urval Datum Antal träffar Valda artiklar 
CINAHL Plus Patient 

OR ”Patient 
perspective” 
OR ”Patient 
attitudes” AND 
Depression And 
Stroke OR ”post 
stroke” 
AND ”Quality 
of life” AND 
Complications 

Peer reviewed, 
År 2012- 2017 

17- 02-11 40 The correlation 
between 
depression, 
balance, and 
physical 
functioning post 
stroke 

CINAHL Plus ”Patient 
attitudes” AND 
Stroke OR ”Post 
stroke” AND 
Depression 

Peer review, År 
2007- 2017 

17-11- 02 26 'Feeling sad and 
useless': an 
investigation 
into personal 
acceptance of 
disability and its 
association with 
depression 
following stroke 

Pubmed Experiencing 
AND 
Depression 
AND After AND 
Stroke 

Reviewed, 10 år, 
Full text 

17- 09-19 5 'Living a life in 
shades of grey': 
experiencing 
depressive 
symptoms in the 
acute phase after 
stroke. 

CINAHL Plus Patient 
OR ”Strokepatie
nt” AND stroke 
AND ”Poststrok
e” AND 
Complications 
AND ”Quality 
of life” 

Peer reviewed, 
År 2014- 2017 

17- 08- 30 34 The influence of 
depressive 
symptoms on 
quality of life 
after stroke: a 
prospective 
study. 

CINAHL Plus Patient 
OR ”Stroke 
survivor” 
AND ”Patient 
attitudes” AND 
Stroke AND 
Depression 

Peer reviewed, 
År 2007- 2017 

17- 09- 12 25 Stroke survivor 
and informal 
caregiver’s 
perceptions of 
poststroke 
depressive 
symptoms. 
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Författare Titel, Tidskrift, 

Årtal 
Syfte Metod Resultat Kvalitetspoäng 

Alghwiri, A. 
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Titel: The 
correlation 
between 
depression, 
balance, and 
physical 
functioning 
post stroke. 

Tidskrift: 
Journal of 
Stroke and 
Cerebrovascul
ar Diseases 

Årtal: 2016 

 

Undersöka 
sambandet 
mellan 
depression, 
balans, och 
självskattad 
fysisk 
prestation 
hos patienter 
efter stroke 

Arabiska 
verasionen av 
Beck 
Depression 
Inventory 
(BDI), 
Dynamisk Gait 
Index (A-DGI), 
och fysisk 
physical Stroke 
Impact Scale-16 
version 3 
användes. Sedan 
gemfördes BDI 
nivåerna med 
Orpington 
Prognostic Scale 
(OPS) som 
mäter 
allvarlighetsgrad
en av stroke. 

Samband fanns mellan 
BDI poäng och A-DGI, 
BDI och Stroke Impact 
Scale (SIS), A-DGI och 
fysisk SIS. Fördelningen 
mellan A-DGI och 
fysiska SIS poäng 
visade stora skillnader 
bland BDI nivå av 
intensitet. Fördelningen 
av BDI, A-DGI och 
fysisk SIS poäng visade 
signifikanta skillnader 
bland OPS nivå. 
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Crowe, C., 
Coen, R., 
Kidd, N., 
Cooney, J & 
Harbison, J. 

Titel: A 
qualtative 
study of the 
experience of 
psychological 
distress post-
stroke 

Tidskrift: 
Journal of 
health 
psychology 

Årtal: 2015 

Att 
undersöka 
erfarnheter 
från 
överlevare av 
stroke med 
kliniskt 
erkända 
psykisk 
ohälsa och 
att undersöka 
processen 
som ligger 
till grund för 
erfarenhetern
a 

Kvalitativ 
ansats, 
datainsamlingen 
bestod av 
intervjuer med 
10 deltagare. 
Metoden för 
intervjuerna var 
IPA, 
Interpretative 
Phenomenologic
al Analysis som 
sedan användes 
för att skapa 
teman. 

Resultatet visade olika 
processer, brist på 
acceptans och sympati 
för sig själv. Dessa 
processer låg till grund 
för de teman som 
framkom: Rädslan för 
stroke, förlusten av sig 
själv, känsla av 
isolering, ensamhet. 
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Guajardo, V. 
D., Terroni, L., 
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D. F. M., dos 
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Zerbini, M. I., 
Tinone, G., 
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Titel: The 
influence of 
depressive 
symptoms on 
quality of life 
after stroke: a 
prospective 
study 

 

Tidskrift:  Jour
nal of Stroke 
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Undersöka 
depressions 
symptomer 
under första 
och tredje 
månaden 
efter stroke 
inverkan på 
hälsorelatera
d livskvalité 
och 
undersöka 
influensen av 
hälsorelatera

67 patienter blev 
utvärderade en 
och tre månader 
efter stroke. 
Depressionssym
ptom blev 
identifierade 
med hjälp av 31-
item versionen 
av Hamilton 
Rating scale for 
depression. 
Hälsorelaterad 
livskvalité 

Depressionssymptom 
vid en månad efter 
stroke associerades med 
hälsorelaterad 
livskvalité vid tredje 
månaden efter. Denna 
association var dock inte 
relevant när 
hälsorelaterad 
livskvalité mättes första 
månaden efter stroke. 
Associationen fanns 
även hos båda i den 
tredje månaden. 
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Årtal: 2015 

d livskvalité 
vid en månad 
under dessa 
förhållanden 

bedömdes 
genom 3-item 
Short-Form 
Health survey 

Hama, S., 
Yamashita, H., 
Shigenobu, 
M., Watanabe, 
A., Hiramoto, 
K., Kurisu, K., 
& Kitaoka, T.  

Titel: 
Depression or 
apathy and 
functional 
recovery after 
stroke 

Tidskrift: 
International 
journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Årtal: 2007 

Undersöka 
effekten av 
depression 
eller apati på 
funktionell 
återhämtning 
efter stroke 
hos 237 
japanska 
strokepatient
er. 

Zung Self-
Rating 
Depression 
Scale (SDS), 
Apathy Scale 
(AS), 
observationsskal
an 
Neurophsychiatr
ic scale 
Inventory (NPI) 
och Functional 
Independence 
Measurement 
(FIM) användes. 

Depression 
observerades hos 75 
genom SDS och 88 
genom NPI. Apati 
skattades genom AS hos 
95 och hos 42 
genomNPI. AS poäng 
hade ett negativt 
samband med FIM 
poäng medan SDS 
poäng inte hade det. 
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Klinedinst, N. 
J., Dunbar, S. 
B., & Clark, P. 
C.  

Titel: Stroke 
survivor and 
informal 
caregiver 
perceptions of 
poststroke 
depressive 
symptoms 

 

Tidskrift: The 
Journal of 
Neuroscience 

 

Årtal: 2012 

Att 
undersöka 
stroke 
patienters 
och 
informella 
vårdgivares 
perspektiv 
och kunskap 
om 
depressionsy
mptom. 

44 patienter och 
informella 
vårdgivare blev 
intervjuade med 
hjälp av en 
depressionskuns
kap skala.  

Vårdgivare och 
överlevare av stroke 
hade medel kunskap om 
depressionssymptom 
men hade en del 
missuppfattningar. De 
mest igenkända 
symptomen var: en 
känsla av att allt var 
ansträngande, rastlös 
sön, 
koncentrationssvårighet
er och pratar mindre än 
vanligt. Tre fjärdedelar 
av stroke överlevare 
med höga nivåer av 
depressionsymptom 
identifierade grupen av 
symptom som 
depression.  
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Kouwenhoven 
SE., Kirkevold 
M,. Engedal 
K., Biong, S & 
Kim HS. 

Titel: The 
lived 
experience of 
stroke 
survivors with 
early 
depressive 
symptoms: A 
longitudinal 
perspective 

Tidskrift: Int J 
Wual Stud 

Undersöka 
stroke 
överlevares 
erfarenheter 
av tidiga 
depressiva 
symptom allt 
eftersom de 
utvecklas 

En kvalitativ 
intervjustudie 
med 9 
deltagande, 6, 
12 och 18 
månader efter en 
stroke. 
Intervjufrågorna 
var öppna och 
var tematiskt 
guidade. 

Deltagarna kopplade 
ihop depressions 
symptomerna med 
konsekvenserna av 
stroke och känslan av 
förlust var central. 
Resultatet visade tre 
mönster i 
erfarenheterna: a) hitta 
ett förnyat jag b) fångad 
i ett annat liv c) kämpa 
för att få tillbaka sig 
själv 
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Kouwenhoven, 
S. E., 
Kirkevold, M., 
Engedal, K., & 
Kim, H. S. 

Titel: ‘Living a 
life in shades 
of grey’: 
experiencing 
depressive 
symptoms in 
the acute phase 
after stroke 

Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 

Årtal: 2012 

 

Att beskriva 
erfarenheter 
från 
överlevare av 
stroke som 
lider av 
depressionsy
mptom I den 
akuta fasen. 

Kvalitativ 
ansats. 
Tematiska 
djupgående 
intervjuer med 9 
deltagare. 

Resultatet visade två 
huvudteman: Att vara 
fångad och förlusten av 
sig själv. ”Shades of 
grey” fick representera 
känslorna av att vara 
fångad i ett nytt liv och 
att förlora den person 
man en gång var. 
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Sit, J. W., 
Wong, T. K., 
Clinton, M., & 
Li, L. S. 

Titel: 
Associated 
factors of post-
stroke 
depression 
among Hong 
Kong Chinese: 
a longitudinal 
study 

 

Tidskift: 
Psychology, 
health & 
medicine 

 

Årtal: 2007 

Att 
undersöka 
associerade 
faktorer till 
post-stroke 
depression 
bland 
kinesiska 
förtas gången 
stroke 
patienter. 

Datainsamlinge
n skedde via 
intervjuer 
ansikte mot 
ansikte och 
fysisk skattning 
vid två 
observationstillf
ällen.Den första 
inom 48 timmar 
av att de hade 
anlänt till 
rehabiliteringssj
ukhuset och den 
andra månader 
efter den första 
intervjun i den 
boendes 
nuvarande hem. 

Vid tillfälle ett hade 69 
procent post stroke 
depression och 48 
procent hade det vid 
andra tillfället. Fem 
variabler förklarade 55 
procent av vid andra 
tillfället: 
Funktionsnedsättning, 
mindre socialt sällskap, 
mindre stöd genom 
information, de som 
varit hemmafru innan 
och de som en högre 
nivå av depression vid 
första tillfället. 

9/13 



 4 

Townend, E., 
Tinson, D., 
Kwan, J. & 
Sharpe, M. 

 

Titel: 'Feeling 
sad and 
useless': an 
investigation 
into personal 
acceptance of 
disability and 
its association 
with 
depression 
following 
stroke. 

Tidskift: 
Clinical 
Rehabilitation   

Årtal: 2010 

Syftet var att 
studera 
sambandet 
mellan 
acceptansen 
av 
funktionsned
sättningen 
och 
depression 
till följd av 
en stroke. 

En kvantitativ 
och kvalitativ 
konstruktion 
användes. 89 
patienter inlagda 
på en 
strokeenhet 
rekryterades. 81 
följdes upp nio 
månader efter 
stroke. 
Depression 
undersöktes med 
hjälp av en 
semi- 
strukturerad 
intervju. 

De kvantitativa 
resultaten visade att en 
tredjedel av patienterna 
led av depression. Att 
inte acceptera sin 
funktionsnedsättning 
blev associerad med 
depression. De 
kvalitativa resultaten 
visade att de med 
depression som inte 
accepterat sin 
funktionsnedsättning 
ofta uttryckte att de 
kände sig värdelösa eller 
att de fortfarande skulle 
klara av saker. De som 
inte var deprimerade 
hade accepterat 
funktionsnedsättningen 
efter stroke. 

9/14 

Unalan, D., 
Ozsoy, S., 
Soyuer, F., & 
Ozturk, A. 

Titel: 
Poststroke 
depressive 
symptoms and 
their 
relationship 
with quality of 
life, functional 
status, and 
severity of 
stroke 

Tidskift: 
Neurosciences 

Årtal: 2008 

Undersöka 
depressionsy
mptom under 
sex månaders 
tid I relation 
till 
livskvalité, 
kliniskt och 
socio 
demografiska 
karaktärer, 
funktionell 
status och 
allvarlighetsg
rad av stroke. 

70 
strokepatienter 
deltog. Short 
Form 36, 
Functional 
Independence 
Measure (FIM), 
Canadian 
Neurological 
Scale och Beck 
Depression 
Inventory (BDI) 
användes. En 
enkät för att ta 
reda på klinisk 
och 
sociodemografis
k data användes. 

47.1 % av deltagarna 
visade på depression 
genom mätinstrumentet 
BDI. Den totala 
summan av FIM poäng 
minskade i bland 
deprimerade patienter. 
Ingen skillnad i 
allvarlighetsgraden av 
stroke var funnen bland 
deprimerade och icke 
deprimerande patienter. 
QOL poängen som 
bland annat fysisk 
funktion, vitalitet, social 
förmåga, mental hälsa 
etc. var lägre bland 
patienter med högt BDI 
poäng. Det fanns ett 
positivt samband mellan 
ålder och BDI poäng 
bland patienterna. Det 
fanns även ett negativt 
samband mellan QOL 
och FIM poängen 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 

Frågor för en kvalitativ studie enligt Friberg (2012). 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
4.  Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5.  Hur är metoden beskriven? 
6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
7.  Hur har dataanalyserats? 
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
9.  Vad visar resultatet? 
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
11.  Vilka argument förs fram? 
12. Förs det några etiska resonemang? 
13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
14. Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Frågor för en kvantitativ studie enligt Friberg (2012) 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
2.  Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3.  Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5.  Hur är metoden beskriven? 
6.  Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 
7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metod diskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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