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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är något som sker akut och ofta får förödande konsekvenser. Den 
drabbade förlorar inte sällan sin självständighet och känner sig som en börda för sina 
närstående. En fjärdedel av alla som drabbas av stroke blir också drabbade av 
depression. De depressiva symtomen har en negativ inverkan på livskvalitet och 
rehabilitering. Den förlängda vårdtiden som depression kan leda till innebär ökat 
lidande för den drabbade samt ökade kostnader för samhället.  
Syfte: Att beskriva personers upplevelser av depression till följd av stroke. 
Metod: En litteraturöversikt av nio kvalitativa studier som analyserades utifrån en 
induktiv ansats. 
Resultat: Huvudfynden som framkom var i två huvudteman: djup nedstämdhet och 
emotionella förändringar. Båda temana hade flera underteman. I temat djup 
nedstämdhet framkom upplevelser av förlust och beroende. I temat emotionella 
förändringar framkom upplevelser av rädsla, humörsvängningar och sorg.  
Slutsats: Det är svårt att bedöma om nedstämdheten är konsekvenser av stroke eller 
om det handlar om depression. Det är viktigt att vårdpersonal har förståelse för detta 
och arbetar personcentrerat för att på bästa sätt kunna bemöta personen och dennes 
behov. Mer forskning behövs för att öka kunskapen om depression till följd av stroke 
och därmed förbättra förutsättningarna för den drabbade personen. 
 
Nyckelord: Stroke, depression, omvårdnad, upplevelse, personcentrerad 
omvårdnad 
 

 
 



 
 

Summary 

Title in English: Life after stroke – a literature review on depression as a result of 
stroke. 

Background: Stroke is something that happens urgently and often leads to 
devastating consequences. The afflicted often loses their independence and feels like 
a burden to their relatives. One fourth of stroke survivors also suffer from depression. 
The depressive symptoms have a negative impact on quality of life and rehabilitation. 
The extended length of care that depression can lead to increases in suffering for the 
affected and increased costs for society.  
Purpose: To describe people’s experiences of depression as a result of stroke. 
Method: A literature review on nine articles with qualitative design, analyzed with 
an inductive approach. 
Results: The main findings that emerged were in two themes: dejection and 
emotional changes. Both themes had several sub-themes. Dejection included 
experiences of loss and dependency. Emotional changes included experiences of fear, 
mood changes and grief. 
Conclusion: It is difficult to judge whether the person’s low mood is a consequence 
of stroke or whether it is about depression. It is important that health care 
professionals have an understanding of this and work person-centered in order to 
best meet the person and his needs. More research is needed to increase the 
knowledge of depression as a result of stroke and thus improve the conditions for the 
affected person. 
 
Keywords: Stroke, depression, nursing, experience, person-centered care 
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Inledning 

Stroke är en folksjukdom som drabbar ca 15 miljoner människor i världen varje år 
(Världshälsoorganisationen [WHO], 2019). År 2017 uppgick den totala kostnaden för 
stroke i Europa till 60 miljarder Euro, varav 1,5 miljarder i Sverige (Luengo-Fernandez, 
Violato, Candio & Leal, 2019). En individ som insjuknar i stroke utsätts för både fysisk 
och psykisk påfrestning. Hela livssituationen påverkas av de begränsningar 
hjärnskadan orsakar och upp till en fjärdedel av alla som överlever stroke drabbas av 
depression (Hackett, Yapa, Parag & Anderson, 2005). Depressionen kan dels vara en 
konsekvens av hjärnskadan och dels vara en konsekvens av den plötsliga 
livsomställningen (Towfighi et al., 2016). Trots kunskapen om detta samt vetskapen 
att de depressiva symtomen är skadliga för individen och påverkar både återhämtning 
och rehabilitering i negativ riktning, är det vanligt att depression ej uppmärksammas 
(Jauch et al., 2013).  
 
I det akuta skedet av stroke är överlevnad högsta prioritet, och tiden är avgörande för 
att minimera de efterföljande skadorna (Socialstyrelsen, 2018a). Det psykologiska och 
emotionella måendet kan därför få en sekundär betydelse, i vart fall inledningsvis. 
Vanliga följder av stroke är talsvårigheter, ansiktsförlamning och kognitiva 
funktionsnedsättningar, vilket kan leda till en försämrad kommunikationsförmåga 
(WHO, 2019), vilket i sin tur begränsar möjligheterna för att eventuella tecken på 
depression ska kunna identifieras (Jauch et al., 2013). För att personer som upplever 
depressiva symtom till följd av stroke ska kunna känna trygghet i den nya situationen 
samt ges möjlighet att trots de svåra omständigheterna ge uttryck för nedstämdhet, 
behöver sjuksköterskor besitta den kunskap och kompetens som krävs för att 
uppmärksamma detta. Inte bara kunskap i förhållande till företeelsen, utan även 
förståelse för hur de drabbade upplever situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 
2009). Genom att förstå personernas upplevelser av nedstämdhet och depressiva 
symtom blir det lättare att identifiera dem, och genom att identifiera tecken på 
depression i ett tidigt skede kan personer som drabbats av stroke besparas stort 
lidande (Eriksen, Gay & Lerdal, 2016).  

Bakgrund 

Stroke 
 
Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Cirka 85 
procent är infarkter och cirka 15 procent är blödningar, men oavsett om det är en 
infarkt eller en blödning är orsaken till stroken att blodtillförseln i blodkärlen till eller 
i hjärnan förhindras (WHO, 2019). En form av infarkt är arterioskleros. På grund av 
att kärlsystemet åldras förändras strukturerna i kärlväggarna. Dessa förändringar kan 
leda till att ämnen som fetter och kollagen ansamlas och bildar plack. Placket gör att 
utrymmet i kärlets lumen blir trängre samt att kärlväggen försvagas. När placket 
brister aktiveras koagulationen vilket leder till att det bildas en trombos som hindrar 
blodflödet. Detta kan i sin tur leda till skador hos de vävnader som på grund av 
trombosen mister sin blodförsörjning (Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011). 
Embolier är proppar som bildas på ett ställe i kroppen och sedan med blodets hjälp 
förflyttas till en annan del av kroppen. En emboli som vandrar till hjärnan och stoppar 
upp blodflödet där orsakar oftast en stor hjärninfarkt. En stroke kan även orsakas av 
missbildningar i hjärnan, det är dock mindre vanligt än arterioskleros och emboli. En 
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sådan missbildning kan vara ett aneurysm, pulsåderbråck. Om ett aneurysm brister 
orsakar det en subaraknoidalblödning som är en av de allvarligaste formerna av stroke 
(Appelros, 2012).  

Riskfaktorer för stroke  
 
Sjukdomen är livsstilsrelaterad och därmed är vissa faktorer påverkbara. Det kan dock 
vara svårt att hitta orsaken till att någon drabbas av stroke då det ofta är flera olika 
faktorer som bidrar. De icke påverkbara riskfaktorerna är ålder, kön och arv. Risken 
att drabbas ökar med stigande ålder (Jauch et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen (2018b) 
är medelåldern för insjuknande cirka 75 år, men upp till 20 procent av de som drabbas 
är under 65 år. Dessutom löper män högre risk att drabbas än kvinnor, men 
dödligheten är större hos kvinnor. Den ärftliga riskfaktorn kan både handla om genetik 
och om ärvda levnadsvanor. De påverkbara faktorerna är de livsstilsrelaterade. Högt 
blodtryck och rökning är de största riskfaktorerna för att drabbas av stroke, men även 
diabetes, förmaksflimmer och högt kolesterol är kända riskfaktorer (Langhorne, 
Bernhardt & Kwakkel, 2011). Livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet och 
förändrade kostvanor är därför viktiga för att förebygga stroke (Babkair, 2017). Även 
socioekonomiska faktorer har inverkan på strokeprevalensen. Monotont arbete, 
arbetslöshet eller låg utbildning har visat sig öka risken. Änkor/änkemän och 
frånskilda har en ökad tendens till stroke, vilket pekar på att psykologiska faktorer 
också spelar in (Zhang, Sui, Yan, You, Li & Gao, 2016). 

Konsekvenser efter stroke  
 
Att drabbas av stroke är en stor påfrestning för individen, både fysiskt och psykiskt. 
Konsekvenserna av sjukdomen kan se olika ut, dels beroende på skadans lokalisering 
och dels på dess omfattning, men vanligt är att drabbas av halvsidesförlamning, afasi 
och dysfagi (Carpenter & Moeller, 2013). Alla dessa nedsättningar påverkar 
livskvaliteten och möjligheten att fungera och göra sig förstådd, vilket i sin tur skapar 
en grogrund för nedstämdhet. Det är därför av vikt att depression finns med i 
konsekvensbilden redan i det initiala skedet (Matsuzaki et al., 2015). Vidare är 
eliminationen en funktion som ofta drabbas vid stroke. Det kan bli stopp eller läckage 
i urinröret på grund av känselbortfall eller förlamning. Tarmens funktioner blir lätt 
drabbade av förstoppning på grund av medicinering, stillasittande och/eller minskat 
intag av vätska (Jauch et al., 2013). Sömnsvårigheter är också vanligt, dels på grund av 
omfattande dygnsövervakning den första tiden, men också av andra faktorer såsom oro 
och smärta (European Stroke Organisation [ESO], 2008). När den akuta fasen av 
sjukdomen är över och de primära problemen har uppmärksammats och bearbetats 
börjar en ny fas. Det är då dolda funktionshinder och kognitiva nedsättningar blir 
synliga. Personen kan bli mentalt trött och tappa lusten att vara social eller engagera 
sig i sådant som förväntas eller som tidigare varit en källa till glädje och återhämtning 
(ESO, 2008). Nedsatt minnesfunktion är vanligt, liksom försämrad koncentrations- 
och bearbetningsförmåga vilket kan skapa frustration och stress. Ökad 
stresskänslighet kan leda till att förväntningar, enkla krav och upplevd tidspress blir 
för stora vilket i sin tur kan leda till ökad känslosamhet, irritation och nedstämdhet 
(Socialstyrelsen, 2018a).  
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Omvårdnad vid stroke  
 
En strokeenhet är en sjukvårdsenhet som är specialiserad på både den akuta 
strokevården och den tidiga rehabiliteringen. De första dygnen övervakas den 
strokedrabbade personen noga, tills tillståndet blivit mer stabilt. Utredning görs för att 
finna orsaken till att personen drabbats av stroke. Vitalparametrar kontrolleras 
regelbundet och upprepade mätningar utförs för att eventuella förändringar eller 
infektioner ska upptäckas så snabbt som möjligt (ESO, 2008). En viktig uppgift för 
sjuksköterskan i det akuta skedet är att se till att personen äter och dricker. Det är 
viktigt för tillfrisknandet, men också för att uppmärksamma om patienten har 
sväljproblem eller sätter i halsen. Det är vanligt med förlamning eller domningar i 
halsen vid stroke (Jauch et al., 2013). Det är viktigt att tänka på avlastning för kroppen 
för en person som har svårt att röra sig. Armar, ben och hälar bör få avlastning för att 
inte huden ska skadas. Det gäller också sacrum, ryggrad och skulderblad, där det lätt 
blir trycksår. När den akuta fasen efter insjuknandet avslutats bör mobilisering 
påbörjas för att stimulera andning och blodcirkulation för att motarbeta 
komplikationer som pneumoni och blodproppar. Det är också viktigt att börja träna 
ADL och den fysiska träning och rehabilitering som krävs för att personen ska kunna 
klara sin vardag (ESO, 2008).  

Depression efter stroke 
 
Enligt American Psychiatric Association (2013) är depression en vanlig men allvarlig 
sjukdom som med olika symtom påverkar en persons känslor, tankar och agerande på 
ett negativt sätt. Vanliga symtom är ihållande sorgsenhet, ångest, tomhetskänsla, 
irritation, värdelöshet, hopplöshet, förlorat intresse för nöjen och aktiviteter, 
energilöshet, trötthet, koncentrationssvårigheter, döds- och självmordstankar samt 
smärta av olika slag. För att klassas som depression måste de depressiva symtomen 
varat i minst två veckors tid (American Psychiatric Association ([APA], 2013). Att 
drabbas av depression efter stroke är vanligt. Minst en fjärdedel av de som överlever 
stroke drabbas av depressiva symtom (Hackett et al., 2005). Orsaken kan dels vara den 
fysiska hjärnskadan och dels vara en reaktion på den förändrade livssituationen, då 
förlusten av vissa förmågor kan göra att personen hamnar i kris (Towfighi et al., 2016). 
Incidensen för depression är högst under de första tre månaderna men det finns en 
förhöjd risk i upp till två år efter insjuknandet (Eriksen, Gay & Lerdal, 2016). Oavsett 
hur omfattande hjärnskadan är så påverkas personens hela livssituation, vilket kan 
leda till både fysiska och psykiska påfrestningar. Den mentala trötthet som många 
drabbas av kan lätt förväxlas med depression. Det är viktigt att skilja på dessa då de 
kan förekomma samtidigt (ESO, 2008). Skillnaderna är framförallt att den mentala 
tröttheten är en trötthet som kan relateras till koncentration och uppmärksamhet, 
samt att det ofta finns en vilja att göra mer än det finns ork till. Depression gör däremot 
att personen är nedstämd och likgiltig. Ofta saknas både vilja, ork och förmåga att 
intressera sig för omgivningen eller känna glädje (Jauch, 2013). Det är viktigt att en 
noggrann bedömning görs, dels för att personen ska kunna få bästa förutsättning för 
en förbättrad livskvalitet och dels för att behandling av de olika tillstånden skiljer sig 
åt. Det kan dock vara svårt att bedöma depressiva tillstånd med standardiserade 
mätverktyg då afasi och kognitiv nedsättning försvårar användandet av dem (ESO, 
2008). Det är också viktigt att tänka på att alla människor är unika och reagerar olika 
på sin sjukdom beroende på livsvärld och förmåga att hantera förändringar i livet. En 
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ytterligare viktig aspekt är att depressionen förstärker den redan försämrade 
livssituationen och därför kan försvåra och försena återhämtningsprocessen (Ibeneme 
et al., 2016). Strokedrabbade personer som utvecklar depression får ett sämre 
tillfrisknande och blir mer beroende av hjälp än de utan depression (ESO, 2008). 
Fysisk begränsning i kombination med en känsla av meningslöshet, orkeslöshet och 
ointresse gör att möjligheterna till en god fysisk och psykisk rehabilitering begränsas 
(Towfighi et al., 2016). Det är därför viktigt att uppmärksamma tecken på nedstämdhet 
och depression i ett så tidigt skede som möjligt. Vidare är det av vikt att både den 
drabbade personen, närstående och sjukvårdspersonal har kunskap om att depression 
kan uppstå lång tid efter att personen börjat återhämta sig från den akuta fasen av 
sjukdomen. Detta för att tecken på nedstämdhet lättare ska kunna uppmärksammas i 
eftervården (Eriksen, Gay & Lerdal, 2016).  

Sjuksköterskans ansvar  
 
Enligt Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2017) är omvårdnad den specifika 
kompetensen. Det omfattar både det vetenskapliga perspektivet och det patientnära 
arbetet. Sjuksköterskor ska arbeta självständigt med kliniska beslut och ha kunskap 
om medicinsk vetenskap samt i vissa fall även beteendevetenskap. Arbetet ska utföras 
i enlighet med gällande lagar och författningar. Sjuksköterskor ska arbeta för jämlik 
vård och hälsa och måste därför ha förståelse för den inverkan som ålder, kön, 
socioekonomisk status, miljö och kulturtillhörighet kan ha på detta (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskor har personligt ansvar för sin 
yrkesutövning vilket innebär att fortlöpande reflektera över sin professionella 
kompetens samt hålla sig uppdaterad om forskning och arbeta efter ett kritiskt 
förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Arbetet ska utgå från ett etiskt 
förhållningssätt och sjuksköterskan har vissa etiska principer att förhålla sig till såsom 
människovärdesprincipen och autonomiprincipen. Människovärdesprincipen innebär 
respekt för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, att visa hänsyn till 
människors värderingar, tro eller övertygelser samt att inte göra skillnad. 
Autonomiprincipen innebär respekt för personens självbestämmande och integritet, 
vilket innebär att personen har rätt att bestämma och påverka sin egen vård, samt att 
personen inte kan tvingas till behandlingar och undersökningar. Båda dessa principer 
ingår i hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS 2017:30). I sjuksköterskans 
kärnkompetenser ingår personcentrerad omvårdnad, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, samverkan i team samt 
informatik. Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan har ett ansvar att hålla sig 
uppdaterad när det gäller utveckling och forskning. I omvårdnadsprocessen ska 
metoder som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet användas, utifrån varje 
patients unika behov. Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling handlar om att 
sjuksköterskan ska bidra till att utveckla vården och dess kvalitet. Det kan göras genom 
att reflektera över rutiner, vård- och arbetsmiljö, att utvärdera och följa upp 
förändringar, att involvera andra samt inspirera och arbeta för att ny kunskap ska tas 
emot på ett bra sätt. Sjuksköterskan ska kunna kommunicera, samarbeta och samverka 
i team med både patienter, anhöriga och medarbetare samt ansvara för att olika 
kompetenser kommer till sin rätt och att det finns en god dialog i teamet. Vidare ska 
sjuksköterskan kunna prioritera, utvärdera, planera och se till att det är kontinuitet i 
vårdarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som handlar om att se personen som en 
unik individ med egna behov, erfarenheter och möjligheter. Personen är inte synonym 
med sin sjukdom eller diagnos och ska inte objektifieras. Omvårdnaden ska bygga på 
ett samförstånd mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan, där personen 
är en aktiv del av både planering och behandling. Tidigare har den vårdsökande 
personen setts som en passiv mottagare och vården har fokuserat på ohälsa och brister 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Den personcentrerade omvårdnaden handlar i 
stället om att fokusera på resurser och möjligheter samt att den vårdsökande personen 
är en aktiv deltagare i den egna vården. Vården kan då ses som ett partnerskap mellan 
personen och sjuksköterskan där utgångspunkten är personens egen berättelse om sin 
sjukdom och situation (Wallström & Ekman, 2018). Det har visat sig att 
personcentrerad omvårdnad kan bidra till att främja positiva erfarenheter, följsamhet 
till vård och behandling och därmed minska kostnader för sjukvården samt förbättra 
återhämtning (McNeal, 2019). Begreppet personcentrerad omvårdnad har kommit att 
bli nationellt och internationellt accepterat som en beskrivning av god vård utifrån en 
humanistisk människosyn (Hörnsten & Udo, 2018). Enligt Värdegrund för 
sjuksköterskor (2016) är personcentrerad omvårdnad att visa respekt för personens 
sårbarhet, värdighet, integritet och autonomi. En person som möts av den respekten 
har större möjlighet att känna hopp, tillit och mening i en svår situation, vilket kan 
bidra till att lindra lidandet. Både vid depression och stroke är det viktigt att stödja 
autonomi, att vara närvarande, bekräftande och att hjälpa personen att kommunicera 
sina bekymmer (Engman & Lundgren, 2009). Därför är det personcentrerade 
förhållningssättet grundläggande i omvårdnaden av personer som drabbats av 
depression efter stroke. Det personcentrerade förhållningssättet kan skapa en god 
relation mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan samt bidra till att 
personen lättare kan uttrycka eventuell nedstämdhet och att sjuksköterskan lättare 
kan uppmärksamma tecken på depression (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En 
person som drabbas av svår sjukdom med fysisk och psykisk begränsning till följd byter 
inte personlighet. Personen kommer fortsätta att vara samma individ som före 
sjukdomen, även om talförmågan förlorats och kroppsliga hinder skapat stort 
beroende av andra. Sjuksköterskor behöver ha detta i åtanke samt ha en förmåga att 
se hela människan (Pizzi, 2015).  

Stroke är en folksjukdom som skapar stort lidande för den drabbade samt orsakar 
kostnader för samhället (WHO, 2019). En person som insjuknar i stroke löper risk att 
även drabbas av depression (Hackett et al, 2005). Depressionen kan försvåra 
återhämtningen vilket i sin tur ökar både lidande, vårdtyngd och kostnader ytterligare 
(Jauch et al., 2013). Sjukvårdspersonal behöver ha förståelse och kunskap om 
depression för att kunna identifiera tecken på depression hos personen som drabbas. 
Dessutom är förståelse för personens upplevelse av depressionen viktig för att kunna 
bemöta på ett lämpligt sätt utifrån personens upplevelse av sin livssituation 
(Wallström & Ekman, 2018).  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av depression till följd av stroke. 
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Material och metod 

Design  
 
En litteraturöversikt utifrån artiklar med kvalitativ ansats genomfördes. En 
litteraturöversikt innebär att vetenskapliga artiklar som stämmer överens med det 
valda syftet sammanställs och analyseras för att ge en bakgrund och överblick av ämnet 
(Backman, 2016). Artiklarna analyserades med en induktiv ansats, vilket innebar att 
datainsamlingen gjordes på ett öppet och förutsättningslöst sätt utan att styras av en 
bestämd teori. Med en induktiv ansats får levda erfarenheter och upplevelser stå i 
centrum och resultatet som framkommer kan skapa nya insikter  (Henricson & 
Billhult, 2017).  

Urval och datainsamling 
 
Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, MedLine och PsycInfo. En specialiserad 
sökning innebär en avancerad och noggrann sökning i databas eller katalog (Karlsson, 
2017). För att hitta artiklar relevanta för syftet valdes följande sökord, i olika 
variationer: poststroke, depression, cerebrovascular disease, cerebrovascular 
accident, nurs*, experiences, feelings, perceptions, views, patient, stroke survivor . 
De booleska operatörerna AND och OR användes för att specificera sökningar samt 
öka träffsäkerheten (Karlsson, 2017) och trunkering (*) användes i studien för att få 
med alla former av ordet nurse. Trunkering innebär att sökningen utvidgas för att få 
träff på alla variationer av en sökterm eller ett ord (Backman, 2016). Begränsningarna 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade och 
publicerade mellan år 2012 och 2019. Efter den inledande sökningen utökades dock 
tidsramen till 2009–2019, i förhoppning att bredda sökresultatet något. 
Inklusionskriterierna var vuxna personer som drabbats av depression till följd av 
stroke. Alla stadier av sjukdomen var av intresse, både nydiagnostiserade och personer 
som levt med sin sjukdom i flera år. Det viktiga var att studien handlade om personer 
som överlevt stroke och sedan drabbats av depression. Ingen geografisk begränsning 
gjordes, utan alla studier som passade syftet var av intresse oavsett var i världen de var 
utförda. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar samt artiklar som saknade 
abstract. Urval av artiklar gjordes genom att 227, det vill säga samtliga framsökta 
artiklars titlar lästes. I de fall titeln stämde överens med syftet lästes även abstract. 
Antalet lästa abstract var 43. Om abstract passade syftet lästes artikeln i sin helhet. 
Totalt 23 artiklar lästes i sin helhet (bilaga 1). Av dessa 23 artiklar valdes åtta ut för 
vidare kvalitetsgranskning. Granskningsunderlaget som användes var Protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, framtaget vid avdelningen 
för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 3). För att artiklarna skulle anses 
godkända krävdes 4/4 poäng på del 1 samt 6/8 på del 2. Sex av artiklarna fick 12 poäng 
och två av dem fick 11 poäng. Efter granskningen kvarstod således alla åtta artiklar.  

Då sökningarna i databaser resulterade i så få artiklar som svarade på syftet lästes 
artiklarnas referenslistor för att se om det fanns någon ytterligare studie där. Manuella 
sökningar gjordes sedan utifrån fynd i valda artiklars referenslistor, i enlighet med 
Karlssons (2017) beskrivning. De manuella sökningarna gav två relevanta artiklar, 
varav en valdes bort då den inte svarade på syftet.  Slutligen kvarstod sammanlagt nio 
artiklar som användes för litteraturöversiktens resultat (bilaga 2).  
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Dataanalys  
 
En analys av materialet genomfördes i fem steg i enlighet med Fribergs (2017) 
beskrivning. Analysen handlade om att hitta helheten i de valda artiklarna, dela upp 
den i mindre delar och sedan skapa en ny helhet som utgjorde litteraturöversiktens 
resultat. Första steget i analysen innebar att valda artiklar lästes igenom flera gånger 
för att skapa en bättre förståelse för innehållet. Det andra steget innebar att fokus lades 
på artiklarnas resultat för att hitta kärnan och identifiera huvudfynd. För att lyfta fram 
det som var viktigt och relevant utifrån litteraturöversiktens syfte gjordes markeringar 
i texten och anteckningar fördes. I det tredje steget sammanställdes artiklarnas resultat 
till en översikt, så att det fanns en sammanfattning av varje artikel. I det fjärde steget 
jämfördes och diskuterades översikterna för att se vilka likheter och skillnader som 
fanns i de olika studierna samt om resultatet uppfattats lika av analysatörerna. En ny 
sammanställning gjordes genom att de huvudfynd från artiklarnas resultat som visade 
på liknande fenomen delades in i grupper och respektive grupp benämndes med ett 
tema utifrån vad det handlade om. Dessa temaord bearbetades och kom sedan att 
utgöra resultatets subteman. Det fanns några av dessa subteman som på något sätt 
kunde uppfattas höra samman med varandra. Utifrån dessa subtemana som hörde 
samman med varandra skapades övergripande temabenämningar. Resultatet beskrivs 
under två teman med tillhörande subteman. Det femte steget innebar att de nya fynd 
som utkristalliserats under analysen sammanställdes till en ny helhet, och en ny 
resultattext formulerades. 

Etiska överväganden 
 
Forskningens etik regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Det innebär att det 
inte ska föreligga några risker för personer som deltar i studien, varken medicinsk risk 
eller risk för smärta, obehag eller hot. Deltagarna kan inte identifieras och deltagandet 
är frivilligt och kan avslutas när som helst. Forskningsetiken är till för att försvara 
människors grundläggande rättigheter och värde. Etiken ska visa respekt för 
människan och dennes unika värde. Vid ett examensarbete ska etiken handla om att 
människor inte ska såras, skadas eller utnyttjas. Lagar vägleder studenterna genom 
riktlinjer och konventioner. (Kjellström, 2017). Vid en kvalitativ litteraturöversikt, som 
examensarbetet är, krävs inget etiskt godkännande (SFS 2003:460). Detta innebär inte 
att studenterna ska bortse från forskningsetiska överväganden. De studier som ligger 
till grund för litteraturöversikten ska ha fått tillstånd av etisk kommitté eller genomgått 
etiskt övervägande och de ska vara utformade så att de är till fördel för deltagarna samt 
ha ett vetenskapligt och samhälleligt värde. De deltagande personernas värde och 
intresse ska gå före behovet av forskningen (Kjellström, 2017). Studierna i 
examensarbetet var samtliga etiskt granskade och deltagarna beskrevs på ett 
respektfullt sätt samt var avidentifierade. Det finns en risk för feltolkningar vid 
litteraturstudier, då studenter inte alltid har de metodologiska kunskaper som krävs 
för att kunna bedöma artiklar på ett korrekt sätt. Detta bör tas i beaktning ur ett etiskt 
perspektiv (Kjellström, 2017). Vidare bör hänsyn tas till moralisk förförståelse, det vill 
säga erfarenheter, kunskaper, antaganden och värderingar som kan finnas med sedan 
tidigare. Dessa kan utgöra både hinder och möjlighet, men det är viktigt att 
förförståelsen inte påverkar arbetets resultat på något sätt (Priebe & Landström, 2017). 
I detta fall bestod förförståelsen av personliga erfarenheter av strokevård, både 
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professionellt och privat. Detta krävde extra försiktighet, ödmjukhet och öppenhet 
under arbetets gång.  

Resultat 

Resultatet har baserats på nio vetenskapliga artiklar (bilaga 2). Vid analys av artiklarna 
framkom två teman med fem underteman som svarade på syftet. Det första temat var 
djup nedstämdhet med undertemana förlust och beroende. Det andra temat var 
emotionella förändringar med undertemana rädsla, humörsvängningar och sorg 
(tabell 1). 

Tabell 1. Översikt över teman och underteman 

Tema Undertema 

Djup nedstämdhet Förlust 

 Beroende 

Emotionella förändringar Rädsla 

 Humörsvängningar 

 Sorg 

  

Djup nedstämdhet 
 
I detta tema beskrivs hur personerna upplevde förluster i förhållande till förändrad 
fysisk förmåga, förändrat liv samt förlorad självständighet, vilket ledde till ökat 
hjälpbehov och beroende av andra. Allt detta bidrog till försämrat psykiskt mående och 
djup nedstämdhet.  

Förlust  
 
Personerna kände olika förluster men den mest påtalade förlusten var den av det gamla 
livet. En rollförlust upplevdes som kunde ta sig uttryck i att den tidigare vårdande 
personen nu blev vårdad. De undrade vem de kommer att bli nu (McCurley et al., 
2018). När de drabbades av stroke blev förloppet snabbt och de hade ingen tid till att 
anpassa sig. Allt skedde utan förvarning, det nya okända livet bara var där och det blev 
en chockupplevelse (Crowe et al., 2016; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal, Biong & 
Kim, 2011; Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & Kim, 2012 & White et al., 2014). 
Förlusterna handlade också om att förlora sin självständighet, att inte kunna klä på sig, 
gå ut i samhället, att bli bortkopplad från världen, att ha förlorat minne och kognition 
(Kouwenhoven et al., 2011; McCurley et al., 2018; Turner, 2010 & White et al., 2014).  

Personerna beskrev olika sorters längtan vilka var relaterade till förluster och 
funktionsnedsättningar. De längtade till att allt skulle bli som vanligt igen och att livet 
som nu var satt på paus skulle komma igång igen. De ville börja leva och bidra till 
samhället igen (Kouwenhoven et al., 2012). Andra längtade efter att få återgå till sina 
intressen såsom fiske eller golf. Målet att kunna köra bil igen kunde vara motiv för att 
kämpa för att bli bättre. Det sociala livet var också en påtalad längtan till, men här var 
det brist på ork eller skam över att inte kunna äta eller medverka i konversationer som 
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stoppade personen (Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012; Turner, 2012 
& White et al., 2014). Förlusten av att vara någon, auktoritär eller någon som var snabb 
i tanken, byttes ut mot att inte bli tagen på allvar och bli behandlad som ett barn 
(Turner, 2012). De kroppsliga tillkortakommandena såsom afasi, svårigheter att göra 
sig förstådd, att vara i behov av inkontinensskydd samt försämrade kognitiva 
funktioner såsom sämre minne, skapade ett försämrat självförtroende som gjorde att 
personen nervärderade sig själv (White et al., 2008). Att acceptera situationen och 
begränsningarna uppgavs vara en viktig källa till hanterbarhet, något som kunde 
hjälpa personen att känna tillfredsställelse med små förbättringar och att det inte var 
nödvändigt att komma tillbaka till livet som det var före stroken, men att ett så gott liv 
som möjligt var tillräckligt (Kouwenhoven et al., 2011 & Townend, Tinson, Kwan & 
Sharpe, 2009). 

De flesta förluster, både kroppsliga och kognitiva, skapade frustration. Att inte kunna 
läsa en bok för att fördriva tiden, för att personen inte förstod texten eller inte hade ork 
att läsa kunde vara frustrerande. Dagarna blev tråkiga och färglösa, bara ett grått 
töcken. (Kouwenhoven et al., 2012). Frustrationen kunde också bero på att allt tog tid, 
till exempel att klä på sig, tillfriskna, hitta rätt ord eller att frambringa ork att vara 
social (Crowe et al., 2016; Townend et al., 2009 & White et al., 2008). De kände 
frustration över att det negativa bara fortsatte, när det blev flera kroppsliga symtom till 
följd av stroke. Att vara fången i hemmet då personen inte kunde gå själv var en 
återkommande frustration och känslan av att vara till besvär (Townend et al., 2009). 
Frustrationen över att vara inaktiv och att livet blev tråkigt skapade apati och en lust 
att få slippa ifrån (White et al., 2008). Det uttrycktes också frustration i förhållande till 
sjukhusvistelser och övrig kontakt med sjukvården. En känsla av att inte bli sedd eller 
tagen på allvar av sjukvårdspersonal framkom, samt bristfällig kommunikation och 
information (Turner, 2012 & White et al., 2014). Att ha tillgång till rehabiliterande 
service och stödgrupper visade sig förbättra det emotionella välmåendet, vilket i sin tur 
resulterade i bättre självförtroende och minskade depressiva symtom. Dessutom 
framkom att i de fall då det fanns en god kommunikation mellan den strokedrabbade 
personen och vårdpersonalen, och där arbetsbördan för vårdpersonalen var på en 
acceptabel nivå, förbättrades det psykiska måendet hos de strokedrabbade (Turner, 
2012 & White et al., 2014). 

Beroende  
 
Beroende och förlust var två delar som stod varandra nära. När förlusten av 
självständigheten blev påtaglig blev också beroendet mer påtagligt. Att bli beroende av 
sin partner eller annan person för att klara hemmet när de själva hade varit den 
vårdande personen skapade frustration. De hade en känsla av att de borde klara av att 
klä på sig, sköta hemmet, läsa en bok eller vara social. När de insåg att de behövde hjälp 
skapade det psykiskt negativa känslor och depression (Kouwenhoven et al., 2011; 
Kouwenhoven et al., 2012; Turner, 2012; White et al., 2014). Vardagliga sysslor som 
tidigare utförts utan en tanke, blev nu en prövning på grund av sämre balans, förlorad 
finmotorik eller bara brist på energi och då blev hjälpbehovet påtagligt (Robinson-
Smith, 2004). Beroendet av andra för att klara av dagen skapade ångest och oro för 
situationen. Personerna kände sig som en börda (White et al., 2014). Personerna 
uttryckte att de ville vara oberoende och kände sig värdelösa och otillräckliga 
(Townend et al., 2009). Beroendet kunde också beskrivas som en fångenskap, en 
känsla att vara fångad i en främmande kropp, ett annat liv, en tidskapsel 
(Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012 & Turner, 2012). En bidragande 
orsak till hur svåra de depressiva symtomen blev var hur personen kunde förhålla sig 



10 
 

till de fysiska och kognitiva förändringarna. De som hade svårt att acceptera den nya 
livssituationen löpte större risk att drabbas av depression. Att vara beroende och 
behöva förlita sig på andra skapade hos många en känsla av hjälplöshet och även 
värdelöshet. Dessa känslor var inte lika starka hos dem som kunde acceptera 
situationen (Kouwenhoven et al., 2011; Turner, 2012; Townend et al., 2009 & White et 
al., 2014). 

Emotionella förändringar 

I detta tema beskrivs hur personerna upplevde förändringar i känslolivet till följd av 
stroke. Den plötsliga livsförändringen orsakade rädsla av både fysisk och existentiell 
karaktär. Okontrollerbara humörsvängningar skapade frustration och osäkerhet. 
Sorgen över att ha förlorat både sig själv och det tänkta livet var ofta närvarande hos 
de drabbade. Allt detta bidrog till att försämra det psykiska måendet.  

Rädsla 
 
I samtliga studier uttrycktes oro och rädsla över att drabbas av en ny stroke. Ovisshet 
i förhållande till hur stor begränsning och funktionsnedsättning som skulle komma att 
kvarstå över tid, var också något som flera personer i studierna uttryckte oro och rädsla 
inför (Crowe et al., 2016; McCurley et al., 2018 & Townend et al., 2009). Det fanns dels 
en rädsla för det plötsliga förloppet av stroke och att det skulle hända igen (McCurley 
et al., 2018) och dels en rädsla i förhållande till den ökade medvetenheten om dödlighet 
som stroke förde med sig. Det faktum att ingen förberedelse eller förvarning gavs innan 
stroke, den bara drabbade plötsligt och hårt, skapade oro och ångest och en stark rädsla 
att drabbas igen. Stroke upplevdes som hotande och skräckinjagande. Personerna 
kände sig sårbara, ömtåliga, utsatta och tagna utan förvarning. Detta var faktorer som 
orsakade psykisk påfrestning och var en bidragande orsak till depression. Rädslan 
hade också en existentiell sida då stroke väckte en medvetenhet om den egna 
dödligheten. Döden kom nära och det blev uppenbart att livet är på lånad tid. Denna 
insikt väckte även rädsla för det okända. Det var en kamp att erkänna denna rädsla 
men en lika stor kamp att övervinna den (Crowe et al., 2016). De som kunde jämföra 
sina erfarenheter och upplevelser efter stroke med andra personer som drabbats av 
stroke, visade sig ha mindre grad av oro och psykologisk påfrestning (Kouwenhoven et 
al., 2011 & White et al., 2014). 

Humörsvängningar   
 
I flera av studierna uttrycktes känslor av ilska och aggressioner i förhållande till det 
beroende som uppstått och att inte längre kunna klara sig själv (Crowe et al., 2016; 
Kouwenhoven et al., 2011; Kouwenhoven et al., 2012; Townend et al., 2009 & White et 
al., 2008). Att inte kunna ta sig upp ur sängen eller utföra vardagliga sysslor samt att 
inte kunna sköta sin personliga hygien utan att få hjälp skapade starka känslor av ilska 
(Kouwenhoven et al., 2011). Humörförändringar var vanligt, att tappa kontrollen över 
sig själv och plötsligt falla i gråt eller bli arg på sina anhöriga, till synes utan anledning. 
Detta upplevdes besvärligt och svårt både för den strokedrabbade och för de anhöriga. 
För den som fick stöd och förståelse från anhöriga i dessa situationer var det dock 
lättare att hantera och bemästra det. Generellt uttrycktes att stödet och närvaron från 
nära anhöriga var viktigt (Kouwenhoven et al., 2011). En generellt mer negativ 
inställning till livet gjorde att personerna hade en större tendens att vara pessimistiska 
och irriterade vilket även ökade känslan av ilska (Robinson-Smith, 2004). Den 
frustration som uppstod till följd av fysiska begränsningar ledde ofta till ilska. 
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Personerna kände otålighet och tjurighet samt att de lätt brusade upp. Ilskan var direkt 
kopplad till den egna personen, de blev arga på sig själva för att de inte klarade av 
sådant de tyckte att de borde klara av (White et al., 2008).  

Sorg 
 
Det uttrycktes mycket känslor av sorg. Sorg över att livet inte blev som det var tänkt. 
Sorg över allt som gått förlorat, som den fungerande kroppen och friheten som tidigare 
varit så självklar. Sorg över att inte bli förstådd, både kommunikativt och 
känslomässigt men också existentiellt. Sorg över den upplevda och ibland självvalda 
ensamheten (Crowe et al., 2016 & Townend, 2009). Det fanns en sorgsenhet över den 
situation som stroken orsakat och uppgivenhet i förhållande till det, att inte längre bry 
sig om sådant som tidigare varit viktigt och att dra sig undan för att inte vara till besvär 
och inte behöva känna av sina begränsningar så tydligt (White et al., 2008). Några 
sörjde sig själva, det förlorade jaget. De upplevde att en del av dem hade dött och att 
det som fanns kvar bara var en spillra av den person de egentligen var. Detta skapade 
likgiltighet och en känsla av meningslöshet (Crowe et al., 2016; Kouwenhoven et al., 
2011; Kouwenhoven et al., 2012). Att drabbas av stroke var ett högt pris att betala. 
Personerna kände sig värdelösa och som en belastning, både för sina anhöriga och 
samhället (Kouwenhoven et al., 2011; Townend et al., 2009; White et al., 2008; White 
et al., 2014). De som inte kände sig som ett offer eller en belastning för närstående 
mådde psykiskt bättre vilket gjorde att övriga symtom inte heller kändes så betungande 
(Kouwenhoven et al., 2011; Turner, 2012; Townend et al., 2009 & White et al., 2014). 
Att få dela sina upplevelser och erfarenheter med andra i samma situation gjorde att 
ensamhetskänslan blev mindre och att hoppet kom tillbaka (Kouwenhoven et al., 2011 
& White et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
För att säkra god kvalitet i en litteraturöversikt krävs att trovärdighetskriterier finns 
med i arbetet. Dessa kriterier är följande: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet. Trovärdigheten stärks om arbetet genomgått kritisk granskning av 
utomstående personer såsom handledare och medstudenter samt att äktheten i det 
valda materialet kan bekräftas. Pålitligheten stärks om förförståelsen är beskriven och 
medvetandegjord. Bekräftelsebarheten stärks om analysen av de valda artiklarna är 
tydligt beskriven samt går att replikera. Överförbarheten handlar om hur resultatet i 
det egna arbetet kan överföras till andra situationer. Överförbarhet kan endast nås om 
de övriga tre kriterierna har uppnåtts (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av depression till 
följd av stroke. I litteratursökningarna som utfördes var det svårt att finna artiklar där 
deltagarna använde sig av ordet depression, eller talade om sig själva som 
deprimerade, men när känslor och upplevelser som beskrevs i studierna analyserades 
blev det ändå tydligt att det handlade om depression och depressiva symtom. Vart 
symtom för sig var inte tecken på depression, men när flera av symtomen förekom 
samtidigt kunde detta vara tecken på depression. Det bör också nämnas att de flesta av 
studierna exkluderade personer med afasi, vilket innebär att det finns ett mörkertal då 
ett stort antal strokedrabbade personer inte har fått komma till tals. Detta kan ses som 
en svaghet och bör tas i beaktning med tanke på trovärdighet. Av naturliga orsaker kan 
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det vara svårt att inkludera personer med talsvårigheter i intervjustudier men i 
framtiden bör även dessa personers upplevelser tas med i forskningen.  
 
Översikten gjordes med en induktiv ansats för att på ett öppet och förutsättningslöst 
sätt ta del av tankar och känslor som berörde ämnet. Induktiv ansats innebär att data 
analyseras på ett öppet och förutsättningslöst sätt utan att styras av en bestämd teori 
(Priebe & Landström, 2017). Hade en deduktiv ansats använts hade det blivit en 
hypotetisk forskningsdesign med en hypotes som skulle besvarats. Metoden för 
litteraturöversikten var kvalitativ för att öka förståelsen om att leva med depression till 
följd av stroke. Kvalitativ design har sitt ursprung i en holistisk tradition och avser att 
visa personers erfarenheter av fenomenet i det levda livet. Det finns inget absolut fel 
eller en absolut sanning i en erfarenhet (Henricson & Billund, 2017). För att få fram 
kvalitativa data kan bloggar, intervjuer, berättelser, observationer eller fokusgrupper 
intressanta för fenomenet studeras (Henricson & Billhult, 2017). Vid denna 
litteraturöversikt användes kvalitativa studier gjorda på intervjuer av personer med 
erfarenheter av fenomenet. Eftersom ett examensarbete är ett vetenskapligt dokument 
ska det också uppfylla kraven för vetenskaplig kvalitet. Att ett dokument är 
vetenskapligt avser att det skapas ny kunskap med systematiska metoder. 
Omgivningen ska kunna följa forskningsprocessen under varje punkt och allt ska vara 
synligt. Inom vetenskaplig forskning finns en teoretisk utgångspunkt hur insamlade 
data ska tolkas och förstås. Vid en akademisk examen för sjuksköterskor måste 
arbetets vetenskapliga kvalitet säkras genom handledning (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Under arbetet med denna litteraturöversikt har regelbundna 
handledningsträffar genomförts då både studiekamrater och handledare fått granska 
arbetet och komma med synpunkter på tillvägagångssätt och innehåll genom den 
fortskridande processen. Detta för att säkerställa kvaliteten i arbetet och öka 
trovärdigheten i förhållande till det slutliga resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Urvalskriterierna som gjordes i studien var vuxna personer som drabbats av 
depression till följd av stroke. Alla stadier i sjukdomen var inkluderade. Detta innebar 
att nydiagnostiserades erfarenheter blandades med erfarenheter av personer som varit 
drabbade i flera år. Det viktiga var att studien handlade om det nämnda fenomenet och 
att upplevelsen beskrevs. Det fanns ingen geografisk begränsning i studierna, men de 
valda artiklarna innefattar endast Norge, Irland, Storbritannien, USA, Australien och 
Nya Zeeland. Överförbarheten kan därför vara låg i förhållande till exempelvis Asien, 
Afrika eller Sydamerika. Det bör dock tas i beaktning att även om studier från andra 
delar av världen inkluderats är det inte säkert att överförbarheten hade stärkts. Detta 
på grund av att det kan finnas skillnader i kultur, synen på sjukvård och kunskap om 
depression. Begränsningar gjordes angående publikationsår som var 2012-2019, men 
publikationsåren utökades till 2009-2019 då det fanns få kvalitativa studier på 
fenomenet. Studien skulle vara peer-reviewed och ha ett etiskt godkännande, för att 
stärka pålitligheten (Karlsson, 2017). Sökningarna resulterade i ett fåtal träffar, och för 
att hitta fler relevanta artiklar söktes i valda artiklars referenslistor. På så sätt hittades 
ytterligare två relevanta artiklar men en av dem valdes bort för att den inte svarade på 
syftet. Totalt nio artiklar valdes ut till resultatet. Ambitionen var att endast använda 
kvalitativa studier, men två studier som var mixade valdes ut, det vill säga att de var 
både kvalitativa och kvantitativa. Då det i studierna tydligt redogjordes vad som var 
kvalitativa fynd och vad som var kvantitativa fynd ansågs att resultatet kunde användas 
i litteraturöversikten. Det valdes också ut en studie som handlade om både drabbades 
och anhörigas upplevelser, men även den visade i resultatet hur de hade skilt på svaren 
från de drabbade och de anhöriga, därför ansågs att det inte förelåg någon risk att 
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resultatet skulle bli missvisande. Samtliga studier som använts för resultatet redovisas 
i bilaga 2.  
 
Efter urvalet gjordes en granskning av den vetenskapliga kvaliteten i studierna. Sju av 
studierna hade högsta poäng, det vill säga 12 poäng och två av studierna hade 11 poäng. 
Det som gav avdrag var avsaknad av trovärdighetsbegrepp, vilket är en svaghet men 
det ansågs ändå att de nådde tillräckligt hög kvalitet för att användas. Studierna 
granskades individuellt av analysatörerna och sedan diskuterades resultatet av 
granskningen gemensamt för att se om variationer fanns. På detta sätt stärktes 
tillförlitligheten (Henricson, 2017). En dataanalys gjordes på befintliga studier med 
kvalitativ ansats. Hade studien gjorts på mixade studier hade resultatet blivit ett större 
utbud av studier och data. Att det endast är nio studier som ligger till grund för 
litteraturöversikten är en svaghet, men de valda studierna svarar väl på det fenomen 
de beskriver. Syftet var att beskriva upplevelsen av fenomenet och inte kvantiteten av 
fenomenet. Ytterligare svagheter som kan förekomma i studien är de metodologiska 
kunskaperna för vetenskapligt skrivande som kan missuppfattas, samt förförståelsen i 
ämnet. Det är av stor vikt att detta tas med i studien och redovisas, men förförståelsen 
ska inte reflektera arbetet (Priebe & Landström, 2018). Som sjuksköterskor ska vi 
arbeta enligt evidensbaserad vård och det är allt svårare att hålla sig uppdaterad på ny 
vetenskap som publiceras varje år. En systematisk översikt uppfyller högre krav på 
tillförlitlighet än en översikt baserad på vad författaren känner till. En systematisk 
översikt ska följa principer för att minimera att godtycklighet eller slumpen skapar 
slutsatserna. Detta ger läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatser som 
framkommer. Svagheter som finns i en icke systematisk översikt är att förförståelsen 
får styra studiens riktning. En sådan studie visar en felaktig bild av verkligheten 
(Rosén, 2017). 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av depression till 
följd av stroke. I resultatet framkom att personerna upplevde djup nedstämdhet och 
emotionella förändringar. Det som skapade den djupa nedstämdheten var de förluster 
av fysisk, emotionell och social karaktär som stroken orsakade, det beroende av andra 
som dessa förluster förde med sig samt frustration i förhållande till detta. De 
emotionella förändringar som beskrevs förekomma vid depression efter stroke var 
rädslan för att drabbas igen, rädsla för döden och för det okända, okontrollerbara 
humörsvängningar samt känslan av sorg. De personer som trots allt det negativa 
hittade en förmåga att acceptera situationen hade lättare att hitta en positiv känsla. För 
dessa personer tenderade de depressiva symtomen bli mildare. Av de fynd som 
framkom i resultatet har följande valts att diskutera: förlust, beroende och emotionell 
förändring.  
 
I resultatet framkom att personerna upplevde stora förluster till följd av stroke. Att 
förlora kontrollen över livssituationen beskrevs som en chockartad upplevelse och livet 
blev plötsligt en kamp för fysiskt och psykiskt tillfrisknande, vilket bidrog till 
nedstämdhet och depression. Detta stämde överens med tidigare forskning som visade 
på att förlust av vitala funktioner och plötsligt förändrad livssituation kan leda till 
personlig kris (Towfighi et al., 2016) samt att fysiska och psykiska påfrestningar är en 
naturlig följd av att livsvärlden omkullkastats (ESO, 2008). Erikson, Park och Tham 
(2010) visade också på detta. Här beskrevs en känsla av att inte bli igenkänd. Som att 
något hände i och med sjukdomen som gjorde att identiteten förändrades och rollen 
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blev en annan. Från att ha varit någon till att vara något som bara ligger i en säng. 
Upplevelsen att behandlas och bemötas på ett annat sätt än tidigare, och att inte heller 
känna igen sig själv, orsakade en identitetskris som bidrog till en försämrad självkänsla 
och nedstämdhet. Även Murray och Harrison (2004) beskrev en känsla av förändrad 
identitet och att förlora sig själv. Vidare beskrevs upplevelsen av en främmande 
personlighet som inte kändes igen, en upplevelse som var svår att hantera och som 
uppgavs hålla i sig i flera år efter insjuknandet.  
 
Timothy, Graham och Levack (2016) beskrev känslan av förlust i relation till den 
förändrade kroppen. Att förlora kroppslig förmåga skapade en känsla av främlingskap. 
Kroppen kändes konstig, främmande och oförutsägbar. Relationen till kroppen blev 
ansträngd vilket påverkade självförtroendet negativt och orsakade nedstämdhet. Det 
uttrycktes behov av att lära känna sin kropp på nytt för att kunna klara rehabilitering 
och återhämtning samt dämpa den dåliga självkänslan. I studien framkom dock att 
samma personer även kunde uppleva en positiv känsla i förhållande till kroppen. Trots 
begränsningar och förändringar kunde en känsla av helhet uttryckas. Helheten 
utgjordes av summan av det fungerande och det icke fungerande och att det var den 
verklighet som nu skulle förhållas till. Helhetskänslan genererade en upplevelse av 
ökad kontroll, frihet och stärkt identitet. Personerna kunde skifta mellan de båda 
känslolägena och det som avgjorde vilken känsla som tog överhanden var bemötandet 
från omgivningen, egen och andras attityd samt kunskap (Timothy, Graham & Levack, 
2016). Kunskap och information var något som även Harrison, Ryan, Gardiner och 
Jones (2016) tog upp. Begränsad kunskap hos sjukvårdspersonal samt avsaknad av 
relevant information var något som tydligt ökade den psykiska oron. Det fanns även en 
frustration hos sjukvårdspersonalen i förhållande till detta då upplevelsen att inte ha 
tid samt att inte inneha rätt kompetens skapade osäkerhet och maktlöshet. 
Personcentrerad omvårdnad ska vara ett partnerskap mellan den drabbade personen 
och sjuksköterskan där personen ska kunna påverka och vara delaktig i utformandet 
av sin egen vård och behandling (Wallström & Ekman, 2018). För att det ska vara 
möjligt har sjuksköterskan ett ansvar att inneha relevant kunskap för att utbilda och 
ge den information som krävs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 
I resultatet framkom att personerna upplevde en känsla av beroendeställning. Att vara 
beroende av andra för att klara vardagssysslor gav en upplevelse av att vara en börda 
och belastning för anhöriga. Att förlora sitt oberoende skapade en känsla av 
fångenskap och frustration. Detta bidrog till nedstämdhet och depression. Glintborg, 
Thomsen och Hansen (2017) visade också på dessa upplevelser. Där framkom känslan 
av att vara beroende av andra som något förnedrande och deprimerande. Erikson, Park 
och Tham (2010) talade om bördornas börda, vilket syftade på känslan i förhållande 
till nära relationer. Personerna upplevde att de lade ännu en börda på partnerns axlar. 
Det faktum att de heller inte kunde förändra situationen, utan satt fast i en tillvaro av 
att vara beroende av andra, skapade stress och störde det sociala livet. Att vara en 
börda var så betungande att det störde relationerna och skapade distans mellan 
partners (Erikson, Park & Tham, 2010). Vissa personer isolerade sig på grund av detta 
och orkade inte vara sociala, men det fanns också de som fann en drivkraft att hitta 
tillbaka till livet. Flera av de drabbade uttryckte att träning och rehabilitering var 
viktigt för att minska nedstämdhet, vinna tillbaka oberoendet och kunna komma 
tillbaka till arbete, åter få bli produktiv och bidra till samhället (Glintborg, Thomsen & 
Hansen, 2017). Några uttryckte behovet av delaktighet och att kunna jämföra egna 
upplevelser med andras upplevelser av liknande situation, för att öka hanterbarheten.  
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I en studie av Kirkevold, Martinsen, Arnesveen Bronken & Kvigne (2014) visade det sig 
att social samvaro och gemenskap med andra i liknande situation hade en positivt 
bidragande effekt på de depressiva symtomen. I studien fick tjugofem strokedrabbade 
personer träffas vid ett flertal tillfällen för att tillsammans dela erfarenheter och 
upplevelser samt vad som var psykiskt påfrestande. Graden och formen av ångest och 
oro skiljde sig åt mellan deltagarna men samtliga tyckte att det var positivt att få träffas 
och att det var stärkande att utbyta erfarenheter med andra (Kirkevold et al., 2014). 
Även studien av Erikson, Park och Tham (2010) visade på att gemenskap med andra i 
liknande situation kunde underlätta anpassningen till de nya förutsättningarna och 
göra det lättare att acceptera situationen. Detta var en hjälp för både den drabbade och 
de anhöriga. Sjukvårdpersonal bör ha med sig vikten av acceptans då de arbetar med 
strokedrabbade personer. De bör förbereda de drabbade på att inte ha för höga 
förväntningar på rehabiliteringen. Genom att arbeta med ett personcentrerat 
förhållningssätt kan sjuksköterskor skapa förutsättningar för ett ömsesidigt möte. Ett 
sådant möte är en viktig utgångspunkt för att en god och trygg vårdrelation ska inledas 
och det är en förutsättning för att sjuksköterskan ska få en inblick i personens livsvärld 
och förstå djupet av den livsförändring personen upplever (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Den drabbade personen behöver bli bemött och 
bekräftad i den situation som råder här och nu, samtidigt som det ska finnas förståelse 
för att personen fortfarande är densamme som innan sjukdomen. Det behöver finnas 
förmåga att se hela människan (Pizzi, 2015). Det behöver också finnas förståelse för 
vikten av både acceptans och rehabilitering, liksom en förmåga att hjälpa den drabbade 
att hitta balansen mellan hopp och realism (Klinedinst et al., 2012). 
 
I resultatet framkom att personerna upplevde emotionella förändringar i form av 
okontrollerbar känslosamhet som kunde ta sig uttryck i plötslig gråt och ilska. Detta 
stämde väl överens med Socialstyrelsens (2018a) beskrivning av konsekvenser efter 
stroke. Ökad stresskänslighet nämndes där som en vanlig konsekvens, vilken kunde 
resultera i ökad känslosamhet och irritation. I resultatet var ilskan ofta kopplad till det 
beroende som stroken orsakat och var ofta en konsekvens av den generellt mer 
negativa inställningen till livet. Ilskan kunde gå ut över anhöriga men den var vanligen 
riktad mot det egna jaget och den känsla av oförmåga som personerna upplevde. 
Humörsvängningarna var psykiskt påfrestande och en bidragande orsak till 
upplevelsen av depression. I studien av Murray och Harrison (2004) beskrevs att 
personer upplevde plötsliga attacker av gråt och ilska som inte kunde kontrolleras, i 
situationer då det inte passade och inte var befogat. Personerna uttryckte vidare att de 
visste att det var fel att reagera på det sättet, men det gick inte att styra känslorna. Detta 
var en källa till nedstämdhet och en grundläggande orsak till känslan av oförmåga. Det 
var en funktionsnedsättning som påverkade livskvaliteten negativt och stärkte behovet 
att dra sig undan. Eftersom förändringen inte syntes på utsidan var det svårt att få 
andra att förstå. Även Carlsson, Möller och Blomstrand (2004) tog upp detta. Förlorad 
självkontroll i förhållande till emotionell instabilitet tog sig uttryck i episoder av 
plötslig gråt och plötsliga vredesutbrott. Oförutsägbarheten och att aldrig riktigt veta 
när det skulle hända var en källa till frustration och ökad oro, samt bidrog till minskad 
lust till social samvaro. Ökad oro och att dra sig undan social samvaro är exempel på 
depressiva symtom enligt APA (2013).  
 
I en avhandling av Brunborg (2009) som undersökte personers upplevelser av 
påfrestande situationer efter stroke uttrycktes emotionell förändring, men här 
plockades ilska ut som en egen kategori. Ilskan grundade sig i frustration över att 
misslyckas och att bli missförstådd. För att tydligt beskriva nivån av upplevelsen 
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användes en VAS-skala från 1 till 7, där 1 stod för ’ingen påfrestning alls’ och 7 stod för 
’den värsta påfrestning jag någonsin upplevt’. Poängen för ilska hamnade mellan 5 och 
6,5. Detta visar på att den emotionella belastningen är mycket hög för strokedrabbade 
personer. Kvalitativa studier som undersökt känslan av livskvalitet hos personer som 
drabbats av stroke visar på att upplevelserna är väldigt lika även hos personer som inte 
drabbats av depression (Murray & Harrison, 2004). Det kan alltså vara svårt att veta 
om de negativa känslorna beror på depression eller om de är en naturlig reaktion på 
den plötsliga livsförändringen. Sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma och 
besitta kunskap om skillnaderna mellan naturlig nedstämdhet, sorg och depression. 
Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan relationen mellan den strokedrabbade 
och sjuksköterskan främjas, vilket är grundläggande för tillit och god kommunikation, 
vilket i sin tur är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna förstå personens livsvärld och 
personen ska våga uttrycka sina känslor och upplevelser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I en studie från 2009 efterfrågades mer personlig dialog 
med sjuksköterskor och en önskan att sjuksköterskor skulle vara mer närvarande då 
personerna upplevde att de blev stärkta av att få prata med ”sin” sjuksköterska 
(Engman & Lundgren, 2009). 

Slutsatser 

Att drabbas av svår sjukdom med påföljande förändring av livsvärlden är ett trauma 
som är svårt att hantera på egen hand. För personer som drabbats av stroke och därpå 
depression behövs mycket stöd och hjälp från sjukvården, både i det akuta 
sjukdomsskedet och under återhämtningsfasen. Stroke och depression är två 
omfattande och svåra tillstånd, och kombinationen av dem utgör en komplex situation. 
Depression förvärrar sjukdomsupplevelsen och försämrar rehabilitering och 
återhämtning, vilket inte bara leder till ökat lidande för den drabbade utan även till 
längre vårdtider, högre belastning på sjukvården och ökade kostnader för samhället. 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelsen av depression hos 
personer som drabbats av stroke. I resultatet framkom att personer som drabbats av 
stroke sällan relaterar de depressiva symtomen och upplevelserna till just depression. 
De beskriver istället känsloläget och måendet med ord som står i direkt förhållande till 
hur situationer och omständigheter upplevs. Dessa beskrivningar visar på starka 
känslor av nedstämdhet och emotionella förändringar. Det kan vara svårt att veta vad 
som är depression och vad som är naturliga sorgereaktioner, och för att sjukvården ska 
kunna ge bästa stöd och hjälp till de personer som drabbats så krävs kunskap, 
kompetens, samarbete och ett personcentrerat förhållningssätt. En större insikt och 
förståelse för de drabbade personernas upplevelser är önskvärd, därför behövs mer 
kvalitativ forskning på detta område. 

Kliniska implikationer 
 
Resultatet av denna litteraturöversikt förväntas ge förståelse för den drabbade 
personens perspektiv och ge en inblick i hur det är att leva i efterdyningarna av stroke. 
Vidare förväntas resultatet belysa vikten av att sjukvården i allmänhet och 
sjuksköterskor i synnerhet har den kunskap och kompetens som krävs för att symtom 
på depression ska uppmärksammas och identifieras i ett tidigt skede, samt vikten av 
att bemöta de drabbade med ett personcentrerat förhållningssätt. Resultatet kan 
underlätta för sjuksköterskor att bemöta personer som befinner sig i depressivt 
tillstånd i samband med stroke. Då depression är en vanlig konsekvens även i andra 
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sjukdomstillstånd kan resultatet också förväntas kunna överföras till andra områden. 
Om kunskapen och förståelsen på detta område blir implementerat i sjukvården 
kommer de strokedrabbades situation kunna förbättras betydligt. Om antalet 
depressioner i samband med stroke kan minska kommer även kostnaderna för 
strokevården kunna minska. Detta är ett stort och viktigt ämne som kräver mycket 
vidare forskning, och denna litteraturöversikt är ett litet tillskott som belyser de 
drabbades upplevelser och perspektiv.  
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