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Sammanfattning  
    

Post stroke depression (PSD) är en vanlig 
komplikation hos patienter som drabbats av 
stroke och kan leda till sänkt livskvalitet, 
lidande, försämrad förmåga att rehabiliteras, 
komorbiditet samt risk för suicid. PSD har en 
betydande inverkan på återhämtningen hos 
strokedrabbade patienter och trots den höga 
förekomsten av sjukdomen så är den idag 
otillräckligt uppmärksammad och behandlad. 
Sjuksköterskan är fokuserad på den kroppsliga 
rehabiliteringen och anser det ofta vara 
problematiskt att upptäcka den psykiska ohälsa 
som ofta följer en stroke. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie där syftet var att 
beskriva sjuksköterskans roll vid omvårdnad av 
patienter med PSD. Uppsatsen är baserad på 
analysen av 15 artiklar med kvalitativ samt 
kvantitativ ansats. Analysen resulterade i fyra 
teman; att identifiera symtomen av PSD, att 
främja socialt stöd, att inge hopp samt att 
främja självförmåga till fysisk aktivitet. Vid 
PSD måste sjuksköterskan vårda hela 
människan i enlighet med ett holistiskt och 
humanistiskt synsätt. Hänsyn till alla aspekter 
av människan måste tas då PSD är en komplex 
sjukdom som innefattar fysiska, psykiska och 
sociala faktorer. 
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Abstract 
 

Post stroke depression (PSD) is a common 
complication in patients who have suffered a 
stroke and can lead to decreased quality of life, 
suffering and impaired ability to rehabilitation, 
comorbidity, and risk of suicide. PSD has a 
significant impact on recovery in stroke 
affected patients and despite the high incidence 
of the disease it is today insufficiently 
recognized and treated. The nurse is focused on 
the physical rehabilitation and believes it can 
often be difficult to detect the mental illness 
that often follows a stroke. The study was 
conducted as a literature review where the aim 
was to describe the nurse's role in caring for 
patients with PSD. The study is based on the 
analysis of 15 articles using qualitative and 
quantitative approach. The analysis resulted in 
four themes; identifying symptoms of PSD, 
promoting social support, inspiring hope and 
promoting self-efficacy in physical activity. In 
dealing with PSD the nurse must nurture the 
whole person in accordance with a holistic and 
humanistic approach. Consideration must be 
taken to all the aspects of the human being due 
to the fact that PSD is a complex disease that 
includes physical, psychological and social 
factors. 
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Inledning 
 
Inom 17 minuter kommer någon i Sverige att drabbas av en stroke (Strokeförbundet, 
2013). Sjukdomen medför för ögat osynliga förödande funktionsnedsättningar som tar 
tid att rehabilitera. Stroke kostar samhället ca 18 miljarder kronor varje år och är den 
folksjukdom som tar upp flest vårddagar inom somatisk sjukvård. Stroke kan således 
klassificeras som en folksjukdom, en av de folksjukdomar som ligger till grund för flest 
funktionsnedsättningar i Sverige och även död (ibid). 
 
Post stroke depression (PSD) är en komplikation som drabbar ca 30 % av de som 
överlever efter en stroke. Depressiva symtom är vanliga i den akuta fasen efter stroke 
och har en korrelation med utvecklandet av PSD (Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal & 
Kim, 2011). Sambandet mellan hjärnskadan som inträffar vid stroke och PSD är oklar. 
Beskrivet är dock att PSD kan leda till sänkt livskvalitet, lidande, försämrad förmåga att 
rehabiliteras, komorbiditet samt risk för suicid (Murray & Mårtensson, 2004). 
Kellerman et al. (1999) hävdar att trots den höga förekomsten av PSD och den 
betydande inverkan som komplikationen har långsiktigt för den drabbade är PSD 
otillräckligt uppmärksammad och behandlad. 
 
Enligt Sjuksköterskeföreningens [SSF] (2010) värdegrund, ska sjuksköterskan arbeta 
för att främja hälsa och lindra lidande. Nightingale (1969) menade att det är inuti 
människan hälsan sker och att hälsa är individuellt för var person. Personcentrerad vård 
är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (SSF, 2010). Personcentrerad vård tillåter 
sjuksköterskan att på ett humanistiskt och holistiskt sätt arbeta för att kunna lindra 
lidande för den individuella personen, och således främja hälsa (ibid). Omvårdnaden är 
en viktig del för att patienten på bästa sätt ska klara tiden efter att stroke inträffat. 
Obehandlad depression innebär lidande för patienten och leder till att återhämtning och 
rehabilitering tar längre tid (Aben, Verhey, Strik, Lousberg, Lodder & Honig, 2003).  
 
 
 
Bakgrund  
 
Symtom vid Stroke  

Enligt Världshälsoorganisationens [WHO] (2013) är stroke ett syndrom karaktäriserat 
av en snabb utveckling av kliniska symtom med vaskulärt ursprung som leder till förlust 
av cerebral funktion och varar mer än 24 timmar. Vid stroke (Ericson & Ericson, 2012) 
uppstår hjärnskada då hjärnas vävnad drabbas av ischemi. Hjärninfarkt som utgör ca 85 
procent av orsaken till stroke beror vanligen av att en embolus eller trombos fastnar i en 
mindre cerebral artär. Artärerna är förändrade på grund av ateroskleros. Den andra 
orsaken till stroke är blödning i hjärnan. De flesta hjärnblödningar (Krogstad, 2001) 
uppstår då ett medfött aneurysm i en cerebral artär brister. Symtom (Volkmann, 2007) 
och graden av skada som uppkommer efter en stroke skiljer sig åt beroende på var i 
hjärnan skadan är lokaliserad, skadans storlek och den intrakraniella tryckökningen som 
eventuellt förekommit. Vanliga symtom (Ericsson & Ericsson, 2012) yttrar sig ofta som 
en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Vanligt är också 
förlust av synfältet i någon riktning samt svårigheter med talet. Symtomen kan vara 
bestående men också vara helt övergående eller reduceras med hjälp av 
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rehabiliteringsträning av olika slag. Patienter (Hjärt-lungfonden, 2013) som drabbas av 
stroke utsätts för svår psykisk belastning och sjukdomen leder i många fall till oro och 
depression. 

 

Post Stroke Depression 

PSD definieras som den depression som följer en kliniskt uppenbar stroke. Huruvida 
PSD är likvärdig en funktionell depression, som uppstår utan akut hjärnskada till följd 
av psykiska orsaker, är omdiskuterad (Lipsey, Spencer, Rabins & Robinson, 1986, 
citerad av Dieguez, Staub, Bruggimann & Bogousslavsky, 2004). Definitionen av en 
funktionell depression är enligt Världshälsoorganisationens [WHO] (2013) en vanligt 
förekommande psykisk störning kännetecknad av trötthet, koncentrationssvårigheter, 
skuldkänslor, sorg, störd sömn, dålig aptit och förlust av glädje eller intresse. Gainotti et 
al. (1997) skriver att uppfattningen av fenomenet PSD kan särskiljas från funktionell 
depression då symtomen skiljer sig. PSD symtom innefattar ångest, känslosamhet, 
humörsvängningar oberoende av tid på dygnet och krisreaktioner. Funktionell 
depression präglas av nedstämdhet på morgonen, skuldkänslor och självmordstankar. 
En annan skillnad är att humörsvängningar hos patienter med PSD verkar vara 
förknippat med funktionsnedsättning eller handikapp till följd av stroke istället för 
skadans lokalisation (ibid). Goodwin (1997), citerad av Dieguez et al. (2004) hävdar att 
de patienter som drabbats av en vänstersidig frontallobs stroke har större risk att 
utveckla PSD. Enligt Gainotti et al, (2001) är den anatomiska lokalisationen av PSD 
inte identifierbar och ingen exakt lokalisering för komplikationen i hjärnan har kunnat 
fastslås. Dock menar Whyte och Mulsant (2002) att riskfaktorer kan kartläggas för PSD. 
Dessa innefattar tidigare depression, handikapp och social isolering. Bush (1999), 
citerad av Dieguez et al. (2004) beskriver att risken för PSD ökar i de fallen då 
livsomvälvande händelser inträffat innan stroke debuten. Enligt Paradiso, Ohkubo och 
Robinson (1997), citerad av Dieguez et al. (2004) kan biologiska faktorer såväl som 
psykologiska faktorer ha olika effekt beroende på var den drabbade befinner sig i 
utvecklandet av PSD. Enligt Whyte och Mulsant (2002) uppstår således PSD antingen 
på grund av den hjärnskada som uppkommit i samband med stroke, lasten av den 
kognitiva och neurologiska förändring som skadan innebär, eller en kombination av 
båda. (ibid). Den period då patienten löper störst risk att utveckla PSD anses vara de 
första månaderna efter stroke (Krogstad, 2001). PSD kommer vanligtvis smygande och 
intensivast under de tre första månaderna efter sjukhusutskrivning. Dock kan tecken på 
nedstämdhet påvisas relativt omgående efter en stroke, då ofta relaterat till att patienten 
får sjukdomsinsikt (Hjärt-lungfonden, 2013). PSD har bevisats ha en korrelation med 
samsjuklighet, suicid och ökad dödlighet. PSD har en negativ inverkan på rehabilitering 
då den kognitiva funktionsförmågan försämras. De nya bemästringsstrategier som kan 
komma att krävas av patienten efter en stroke påverkas också negativt på grund av PSD. 
Likaså har PSD en negativ inverkan på livskvaliten som inte sällan kvarstår i flera år 
(Murray & Mårtensson, 2004). 
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Sjuksköterskans roll 
 
För sjuksköterskan (Hjärt-lungfonden, 2013) och övrig vårdpersonal är det av vikt att ha 
kunskap om de fysiska och psykiska faktorer som uppkommer efter en stroke. Det är 
viktigt att sjuksköterskan är observant och snabbt uppmärksammar symptom hos 
patienten som kan tyda på depression. Enligt socialstyrelsen (SOS, 2009) kan tydliga 
tecken vara att patienten är nedstämd, har koncentrationssvårigheter och är initiativlös. 
Minskad matlust och sömnsvårigheter hör också till symtom som ofta uppkommer. 
Mindre lätt för sjuksköterskan att observera kan vara känslor av ångest, depressivt 
tankemönster och suicidtankar hos patienten. Enligt Kirkevold (1997) är en god relation 
mellan sjuksköterskan och patienten grundläggande för att sjuksköterskan ska kunna 
inge hopp, ge tröst och förebygga depression. Det är också under kontakten med 
patienten som sjuksköterskan har möjlighet att se om symtom som tyder på att 
depression finns (Aben et al., 2003). Enligt Hjärt-lungfonden (2013) förbises lätt de 
psykiska symtom som uppkommer efter en stroke av sjuksköterskan då symtomen är 
snarlika de kliniska tecken som uppstår av själva hjärnskadan. Enligt SSF (2010) är 
psykologen Carl Rogers den personcentrerade vårdens fader. Han betonade patientens 
upplevelse och perspektiv av sin situation. Personcentrerad vård är en holistisk och 
humanistisk vård som avser att vårda hela människan i alla aspekter. Vårdgivaren 
tillgodoser det andliga, existentiella, sociala, fysiska samt psykiska behoven människan 
har för att synliggöra hela personen. Det handlar om respekt och bekräftelse för den 
unika individens upplevelse av hälsa. Sjuksköterskan tar hänsyn samt står upp för 
patientens önskan och behov. Språket och människosynen är det som skiljer 
personcentrerad vård från patientcentrerad vård.  I personcentrerad vård ses människan 
som en individ i beroende av sina närstående, sin partner och sitt sociala sammanhang. 
En viktig aspekt av personcentrerad vård är patientens egen upplevelse av att ohälsa 
väger lika tungt som sjukvårdens perspektiv av sjukdom. Med personcentrerad vård ger 
sjuksköterskan personen verktyg för att kunna göra de bästa hälsofrämjande egna valen 
för att sedan respektera dessa (ibid). 
 
 

Problemformulering 
 
Tiotusentals människor lider av PSD trots den omfattande vården kring stroke. Flertalet 
av dessa människor har förbisetts och går fortfarande obehandlade. Det krävs ingen 
expertis för att upptäcka depressiva varningstecken. Trots det kan sjuksköterskan 
uppleva det problematiskt att skilja psykologiska tecken från kroppsliga 
funktionsnedsättningar som följer en stroke. För att underlätta diagnostisering av PSD 
finns flera mätinstrument till sjuksköterskans förfogande. Trots detta drabbas och lider 
en tredjedel av strokeöverlevare av PSD. Det kan spekuleras i huruvida sjuksköterskan 
endast fokuserar på den kroppsliga rehabiliteringen och därför förbiser den psykiska 
ohälsa som ofta följer en stroke. Mot bakgrund av detta valdes det att belysa 
sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patient efter stroke med fokus på PSD.  
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Syfte  
 
Att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnad av patienter med depression efter stroke. 
Metod 
 
 
Metoden för denna uppsats utgjordes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). En 
metodisk datainsamling påbörjades varvid tre databaser genomsöktes med liknande 
sökord för att få fram artiklar relevanta till syftet. Utgångspunkten var att finna 
information i resultatartiklarna angående sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 
patienter med PSD.  
 
 
Datainsamling 
 
Artikelsökningen genomfördes i de omvårdnads- och vårdinriktade databaserna Cinahl, 
PubMed och Psycinfo. Utifrån det valda syftet diskuterades sökord fram. Sökorden 
stroke och depression valdes för att patientgruppen med PSD skulle nås. Sökorden 
kombinerades var för sig eller tillsammans med nurses, nursing, rehabilitation, stroke 
patients och patient attitudes. De sökta orden redovisas i Sökordsöversikt, tabell 1. 

 
 

 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt           
 

 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Stroke Stroke (fritext) Stroke (fritext) Stroke (fritext) 
Depression  Depression (fritext) Depression (fritext) Depression (fritext) 
Sjuksköterskor  Nurses (fritext)  
Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext)  
Rehabilitering Rehabilitation (fritext) Rehabilitation (fritext) Rehabilitation 

(fritext) 
Strokepatienter  Stroke patient (fritext)  
Patient attityder   Patient attitudes (fritext)  
Hopp  Hope (fritext)  
    

 
 
För att begränsa sökningarna valdes research artikel, English, abstract available och 
publikationsår från 2003 – 2013 i databasen Cinahl. I PubMed och PsycINFO användes 
avgränsningarna abstract available, English och publikationsår från 2003 – 2013. 
Sökhistorik redovisas i bilaga A, tabell 2. Endast fritextsökningar redovisas då urvalet 
gjordes härifrån. Senare sökningar med MeSH-termer och Cinahl Main headings 
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uppvisade dubbletter och inga nya resultatartiklar lades till. Påträffande av dubbletter 
uppkom även vid flertalet av fritextsökningarna.  
I de utförda sökningarna gjorda mellan 2013-02-26 och 2013-03-02 påträffades 789 
artiklar och titlarna lästes. Hundra artiklar valdes ut. Deras abstrakt analyserades i 
relation till syftet. Efter att abstracten lästs valdes 24 relevanta artiklar ut till urval 1. 
Därefter lästes artiklarna i sin helhet och 12 artiklar valdes ut till urval 2 då de ansågs 
vara relevanta till litteraturstudiens syfte. Efter bearbetning av funna resultatartiklar 
uppkom teman; att identifiera PSD, att främja det sociala stödet, att inge hopp samt att 
främja självförmåga till fysisk aktivitet. Två vidare sökningar gjordes 2013-03-09 där 
sökorden kombinerades med hopp eftersom innehållet på de funna artiklarna 
uppfattades otillräckligt inom detta tema. Tjugoen artiklar påträffades, 10 abstract lästes 
och 3 artiklar valdes ut efter att artiklarna granskats. Sökningen av hopp relaterat till 
PSD redovisas i tabell 2. Sammanlagt användes 15 artiklar till resultatet. För att bedöma 
artiklarnas vetenskaplighet användes bedömningsmallar för kvalitativa samt kvantitativa 
artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Bedömningsmallarna bestod av frågor som 
besvarades med ja, nej, vet ej samt med fritextsvar. Vardera svarsalternativ hade en 
poängsättning. Besvarade frågor med ja samt fritextsvar erhöll 1 poäng och de frågor 
som besvarades med nej eller vet ej tilldelades 0 poäng. Beroende på hur många poäng 
som tilldelats kunde bedömningen av den vetenskapliga kvalitén beskrivas som låg, 
medel eller hög. Låg kvalité som även benämns Grad III var när svarspoängen 
summerades till att vara mellan 60-69%. Medelkvalité, Grad II var 70-79% och Grad I 
benämndes de artiklar som fick 80-100% och hade således hög kvalité (ibid). 
Resultatartiklarnas vetenskapliga grad och kvalitet redovisas i artikelöversikten i 
bilagorna B1-C1-D1. Det valdes att inte ha några exklusionskriterier då omvårdnaden 
av alla PSD-patienter ville uppmärksammas.  
 
 
Databearbetning  
 
Femton artiklar blev slutligen kvar efter urval 2 för analysgenomgång. Av dessa 15 
artiklar var 5 kvalitativa, 9 kvantitativa och 1 kvalitativ och kvantitativ. Artiklarna 
redovisas i Bilaga B1, C1, D1tabell 3. Därefter lästes kvarvarande artiklar ytterligare en 
gång noggrant igenom för att få en djupare förståelse för innehållet och dess relevans till 
uppsatsens syfte. Artiklarna översattes till svenska och en enkel artikelöversikt i form av 
en mindmap utformades vilken illustrerade artiklarnas syfte, metod och resultat för att 
underlätta vidare analys samt för att upptäcka eventuella likheter och skillnader. 
Resultatdelarna markerades och diskuterades gemensamt för att försäkra likvärdig 
uppfattning och förståelse. Flertalet likheter uppstod i resultatdelarna i samband med 
analyseringen och de 4 nämnda huvudtemanteman genomsyrade de valda artiklarnas 
innehåll. Därefter diskuterades artiklarna åter igen för att försäkra det faktum att de 
utvalda temana hade relevans till syftet och att det fanns tillräckligt med information i 
artiklarnas resultatdel att skriva om. Sammanfattningsvis användes således totalt 15 
artiklar för denna litteraturstudie angående sjuksköterskans roll vid omvårdnad av post 
stroke depression. 
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Resultat  
 
Efter att ha analyserat resultatartiklarna framkom fyra huvudteman. Att identifiera 
symtomen av PSD, att främja socialt stöd, att inge hopp samt att främja självförmåga till 
fysisk aktivitet. Temat hopp delades in i två underteman; att förstå hoppets betydelse 
samt att aktivt arbeta mot hopp.  
 
 
Att upptäcka symtomen 

 
“Mind and body are connected, there is no separation” (Van der Riet, Dedkhard 

& Srithong, 2012 s. 660). 
 
Enligt Van der Riet, et al. (2012) kunde en tendens till depression uppmärksammas i 
form av diverse symtom såsom trötthet, sömnsvårigheter, irritabilitet, aggressivitet, 
sänkt självförtroende samt sociala störningar. Enligt Townend, Tinson, Kwan och 
Sharpe (2010) kunde det i samtal med strokedrabbade patienter uppkomma tecken på 
depression. Ord som att inte längre räcka till, vara oduglig och att inte klara av det man 
”borde” klara av var ofta markörer för depressiva symtom. En dov och tung känsla av 
ledsamhet och frustration och en svårighet att acceptera den nya situationen 
förknippades med PSD. Strokedrabbade patienter med PSD symtom hade enligt 
författarna ofta en yttre locus of control där patienten valde att lägga över kontrollen till 
vårdpersonalen istället för att själv vara den beslutstagande (ibid). Enligt Kouwenhoven, 
Kirkevold, Engedal och Kim (2012) upplevde strokedrabbade patienter att de inte längre 
kände igen sin egen kropp eller litade till kroppens förmåga efter att de drabbats av 
sjukdomen. De beskrev också att de kände en stress och osäkerhet i situationer då de 
upplevde att de inte hade den förmågan som förväntades av dem för att utföra olika 
uppgifter (ibid). Tanken på att inte kunna återgå till sina normala sysslor och 
fritidsaktiviteter skapade ett depressivt tankemönster hos patienterna (Townend et al., 
2010).  Patienterna fick inte sällan efter sjukdomen ett försämrat självförtroende och 
kände ett misslyckande. Samtidigt beskriver patienterna i studien en maktlöshet inför 
sin uppgift då de helt enkelt inte orkade med. En patient beskrev; 
 

“I had planned to go for a little walk, but it didn’t happen (..) I’ve been thinking 
I’d do it today, but we’ll see”. (Kouwenhoven et al., 2012 s. 1733).  
 
Vidare menade Arnaert, Filteau och Sourial (2006) i deras studie att den emotionella 
påverkan även kunde uttryckas i form av ångest och rädsla. Fler tecken på depressiva 
symtom kan enligt författarna vara att stroke drabbade patienter uppvisade ett 
annorlunda humör än vanligt, blev tysta, introverta och inte vill kommunicera med 
någon. En avsaknad av motivation samt vilja att dra sig undan och inte delta i aktiviteter 
poängterades som tecken på PSD. Som hjälp vid sjuksköterskans bedömning av PSD 
menade Lightbody et al. (2007) att det finns olika typer av screeningverktyg och skalor 
lämpade för att fastställa depression efter stroke. Ett bedömningsinstrument som 
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författarna påstår vara effektivt för att bedöma graden av depression bland annat hos 
stroke patienter är Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Med 
MADRS har sjuksköterskan en möjlighet att följa förändring av depressionsgrad över 
tid. Det är ett screeningverktyg i intervjuform som kan utföras av sjuksköterskan och 
lämpar sig för patienter som kan kommunicera verbalt. I studien gjordes en jämförelse 
gjordes mellan MARDS och ett annat bedömningsinstrument vid namn Geriatric Mental 
State (GMS). Efter utvärdering drogs dock slutsatsen att MADRS var smidigare och 
snabbare för sjuksköterskor att använda vid PSD diagnostisering (ibid). 
  
Att främja det sociala stödet 
 
Enligt Arnaert et al. (2006) hade strokedrabbade patienter ett behov av att berätta om 
deras upplevelse i detalj och beskriva den sociala och emotionella påverkan samt de 
fysiska symtomen som sjukdomen medfört. Tutton, Seers, Langstaff och Westwood 
(2012) skrev att känslan av att förlora sig själv ofta följer en stroke. Att plötsligt över en 
natt bli beroende av någon annan och mista förmågan att ansvara för det som dagen 
innan varit självklart upplevde stroke drabbade personer som svårt. En ytterligare 
frustration menade Townend et al. (2010) låg i att inte kunna umgås på samma sätt med 
vänner och familj. Närvaron av ett socialt stöd, både i form av närstående men även 
vårdpersonal, är enligt Van der Riet et al. (2012) en mycket viktig del i rehabiliteringen. 
Arnaert et al. (2006) återberättade att familj, vänner och vårdpersonal upplevdes som ett 
stort stöd för stroke drabbade patienter i studien. De menade att de upplevde hopp i 
deras sociala nätverk som i sin tur främjade rehabiliteringen under det akuta skedet. 
Huang et al. (2010) påvisade i sin kvantitativa studie att det inte fanns något direkt 
samband mellan socialt stöd och PSD. Med socialt stöd menades i denna jämförelse det 
fysiska stödet som underlättar dagliga uppgifter (ADL) för den strokedrabbade 
patienten. Dock visade studien på en positiv korrelation mellan quality of life (QOL), 
PSD och självförmågan till ADL- uppgifter. Ensamt kunde inte det sociala fysiska 
stödet påverka PSD. Men då PSD påverkade ADL som i sin tur påverkades av det 
sociala stödet kunde en slutsats dras; möjligheten till högre QOL och minskade PSD 
symtom beror på ett adekvat socialt stöd (ibid). I en studie av Burton och Gibbon (2005) 
testades en hypotes om att sjuksköterskor som genomgått ett speciellt 
utbildningsprogram där stöd gavs till strokedrabbade då de återvänt hem efter 
sjukhusvistelsen skulle förbättra återhämtningen. Dock visades inte någon minskning av 
depression hos patienterna även om det framkom att insatserna var positiva för den 
mentala hälsan. Van der Riet et al. (2012) skrev i sin kvalitativa studie att familjen är en 
mycket viktig komponent då det gäller att stötta och finnas där för patienten genom hela 
rehabiliteringen och att det inte går att jämföra med en som är anställd för att ta hand 
om patienten efter utskrivning. Dock uttryckte Arnaert et al. (2006) att stroke drabbade 
patienter kände en klar oro över hur sjukdomen skulle komma att påverka deras 
närståendes framtid. Liknande oro uttrycktes i den kvalitativa studien gjord av Tutton et 
al. (2012) där stroke drabbade patienter fann det svårt att låta någon annan behöva rå om 
dem och att bli någon annans börda. Van der Riet et al. (2012) menade att 
sjuksköterskans roll blir agera förebild för familjer till stroke drabbade patienter i 
samband med de krävande omställningar som kan uppkomma vid rehabiliteringen. 
Sjuksköterskans roll blir även att kommunicera med familjemedlemmar och närstående 
till strokedrabbade för att underlätta för dem i deras nya roll, och således främja 
rehabilitering (ibid). 
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Att inge hoppfullhet 
 
Att förstå hoppets betydelse 
 
Strokedrabbade patienter uttryckte en känsla av förlust, sårbarhet, ångest, oro och rädsla 
då deras kroppar och mentala status försämrats efter sjukdomen Inträffandet av stroke 
beskrevs även som chockerande och hade en klar emotionell påverkan vilket kan leda 
till PSD (Tutton et al., 2012). Hopp hos patienterna enligt Gum, Snyder och Duncan 
(2006) var viktigt för att förebygga depression och de som upplevde en lägre grad av 
hoppfullhet uppvisade fler depressiva symtom ibid. Hopp blev svagare ju större 
omfattningen av skadorna var efter sjukdomen (Arnaert et al., 2006; Gum et al., 2006). 
Gum et al. (2006) menade att graden av hopp inte påverkade delaktigheten hos de med 
svårare funktions- och kognitiva nedsättningar. Bland de som kunde kommunicera 
visade det sig dock att hoppfullhet ledde till ett bättre deltagande. Engman och 
Lundgren (2009) menade att vetskapen om att snart få komma hem och få fortsatt 
rehabilitering efter sjukhusvistelsen stärkte hoppet hos strokedrabbade patienter. Enligt 
Tutton et al. (2012) fanns ett samband mellan hopp och önskan om att återhämta sig och 
reflektera över sitt hittills levda liv. De som upplevde hopp hade en beslutsamhet att 
uppfylla mål, återgå till det normala livet och sträva framåt. I de fallen då hopplöshet 
upplevdes fanns heller ingen motivation att bli bättre. Känslan av hopplöshet låg rotat i 
upplevelsen av närhet till död samt förlust och förvärrades då PSD var närvarande; 
 

"It’s that feeling of uncertainty that is what depresses you. “Are you ever going to 
be the same again?" (s. 2065).  
 
Hopplösheten visade sig i form av låg motivationsnivå och en brist på kämparglöd. Den 
verkliga svårigheten för sjuksköterskan låg i att ha hand om omvårdnaden av stroke 
drabbade patienter som helt förlorat hoppet; 
 

 "If I let go its easy, my emotions drop everything drops. I get into my depressive 
bit and that’s it I would be gone. I could really make myself go"  (ibid s. 2065). 
 
 
Att aktivt arbeta mot hoppfullhet  
 
Tutton et al. (2012) menade att sjuksköterskans roll i omvårdnaden ligger i att hålla 
hoppet vid liv. Detta kan göras genom att utveckla strategier i form av realistisk 
hoppfullhet. Realistiskt hopp beskrevs av författarna som en process av realistiska 
måluppsättningar för att stödja strokedrabbade patienter i alla aspekter av 
återhämtningen. Detta innefattade sociala, fysiska samt psykiska aspekter av människan. 
En balansgång belystes där sjuksköterskan måste ge hopp för att sträva efter en äkthet i 
omvårdnaden och således undvika att ge falska hopp (ibid). Det var när hoppet ökade 
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som deltagande till aktivitet ökade. Detta tyder på att strokepatienter med mer hopp kan 
bli bättre på att maximera sina förmågor då det gäller fysisk funktion, minne och 
kommunikation för att uppnå bättre delaktighet Gum et al. (2006). Brock et al. (2009) 
menade att strokedrabbade patienter som lyckas uppfylla konkreta mål som de själva 
varit med och satt upp hade en lägre chans att utveckla depression samt en större 
möjlighet att utveckla en bättre egenvård och en positivare syn på vardagen. Enligt 
Tutton et al. (2012) var sjuksköterskans roll att stödja patienten och ge konkreta, 
realistiska delmål och att undvika falska förhoppningar under återhämtningen. I studien 
beskrevs att sjuksköterskans roll innefattar att synliggöra de mål som kan tänkas 
realistiska i förhållande till omfattningen av skadan utan att släcka någons hopp. Detta 
kan i vissa fall även innebära att sjuksköterskan måste omformulera sina egna mål för 
patientens bästa. Denna realistiska hoppfullhet visade sig hjälpa den strokedrabbade 
människan att förstå sjukdomen men också inse att livet kommer att påverkas och att de 
tillsammans på ett realistiskt sätt måste omformulera hoppet för framtiden (ibid).  
 
 
 
Att främja självförmåga till fysisk aktivitet 
 
Vickery, Sherer, Evans, Gontkovsky och Lee (2008) uppvisade i sin explorativa studie 
att det fanns ett samband mellan dåligt självförtroende och lägre grad av självförmåga 
vid utskrivning ibid. Självförmåga beskrivs som förmågan att självständigt utföra en 
aktivitet (Engman & Lundgren, 2009; Wu et al., 2012). Självförmåga och 
självständighet kunde uppnås med hjälp av fysisk rehabilitering Graden av PSD ökar 
respektive minskar beroende på graden av självförmåga och att tidig omfattande 
psykologisk behandling i samband med fysisk rehabilitering förbättrade den mentala 
hälsan hos strokedrabbade patienter och minskade depressionsgraden avsevärt. 
Sjuksköterskan kunde aktivt ta del i den tidiga fysiska rehabiliteringen genom att utföra 
sänglägesändring av paralyserad kroppsdel och främja passiv träning för patienten i 
säng ibid. Vidare menade Engman och Lundgren (2009) att sjuksköterskans roll var att 
inse att behovet av självständighet var viktigt och att sjuksköterskan kunde delta och 
aktivera den strokedrabbade patienten med fysisk rehabilitering i form av på- och 
avklädning, toalettbesök samt vardagliga förflyttningar och bestyr. Enligt Tseng, Chen 
Wu och Lin (2007) uppvisades minskade depressiva symtom i samband med ett 
rehabiliteringsprogram som syftade på att ge ökad rörlighet, förbättrad ADL och 
minskad upplevelse av smärta för strokepatienter. Det gick dock inte att avgöra om de 
minskade depressiva symtomen berodde på rehabiliteringen i sig eller på det faktum att 
en sjuksköterska medverkade och fysiskt hjälpte deltagarna med träningsprogrammet 
(ibid). Huang, Hsu, Hsu, Cheng, Lin och Chuang (2010) beskrev liknande fynd i deras 
studie genom att hävda att ett positivt samband kunde ses mellan PSD och 
självförmågan till ADL- uppgifter. För att optimera rehabiliteringen efter stroke och 
förbättra livskvaliteten för strokedrabbade borde enligt Sims, Galea, Taylor, Dodd, 
Jespersen, Joubert och Joubert (2009) vårdpersonal fokusera på återhämtning av 
patientens psykiska hälsa samtidigt som patientens fysiska rehabilitering pågår. Vikten 
av motivation och bekräftelse men även empati, omtanke, kommunikativ skicklighet 
och respekt i samband med återhämtning uttrycktes av Van der Riet et al. (2012). I en 
studie utförd av Engman och Lundgren (2009) berättade strokedrabbade patienter att de 
upplevde att sjuksköterskan inte motiverade och bekräftade tillräckligt för att stärka 
självförtroendet vilket inte optimerade situationen för ökad självförmåga till ADL. Van 
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der Riet et al. (2012) menade vidare att motivationen var nyckeln till framgång och att 
om sjuksköterskan utförde en omvårdnad som byggde på empati, omtanke, 
kommunikativ skicklighet, motivation, bekräftelse och respekt kom patientens intresse 
för rehabiliteringen att öka och omvårdnaden optimerades. Sjuksköterskan kunde vidare 
ge en holistisk omvårdnad som främjade rehabilitering genom att samarbeta med 
patienten, använda sig av en äkthet i genomförandet av rehabiliteringen samt ha ett 
speciellt handlag vid beröring av patienten som visade på respekt och omtanke. 
Sjuksköterskans roll för att öka självförmågan innefattade att ge en omvårdnad som 
byggde på motivation, empati och uppmuntran vilket kunde ge den strokedrabbade 
patienten styrka att ta sig igenom den fysiska rehabiliteringen (ibid).  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Metoden som till en början bestod av en induktiv litteraturstudie utvecklades med 
deduktiv ansats. Sökorden nurses och nursing samt rehabilitation användes för att få 
sjuksköterskans roll i omvårdnad och återhämtning vid depression efter stroke. Stroke 
patients och patient attitudes valdes för att inkludera patientens känslor och upplevelser 
kring omvårdnaden.  Det upplevdes som en svårighet att hitta artiklar som gav konkret 
och tillräcklig information om hopp vid PSD och därför krävdes ytterligare sökningar 
för att vidareutveckla den identifierade resultatkategorin ”att inge hopp”. Denna 
deduktiva metod har enligt författarnas uppfattning inte färgat resultatet då begreppet 
hopp och dess stora betydelse för den strokedrabbade människan återfanns i flertalet av 
de första urvalsartiklarna. Efter vidare utförd sökning med sökordet hopp relaterat till 
PSD framkom det att hoppets betydelse för mentalt och fysiskt tillfrisknande efter 
stroke var vanligt förkommande. Dock kan denna medvetna sökning anses ha påverkat 
valet av artiklar som presenterats inom just den kategorin och därför försvaga studiens 
styrka och objektivitet. Att enbart utföra en induktiv litteraturstudie kan bedömas 
otillräckligt för att belysa ämnet sjuksköterskans roll vid omvårdnad av patienter med 
PSD. Detta baseras på den uppfattning att PSD är ett ytterst mångfacetterat problem 
med flera dimensioner att ta hänsyn till och att den unika människan verkar hålla 
hemligheten till vad som för dem är god omvårdnad. Genom att utöka sökningen med 
sökordet vidgades innehållet i uppsatsen och således identifierades något som är extremt 
viktigt för många i relation till PSD.   
 
Alla resultatartiklar lästes flertalet gånger och diskuterades för att försäkra likvärdig 
förståelse av innehållet. Därefter skrevs de in i en artikelöversikt (Bilaga B-D) som 
beskrev artiklarnas syfte, innehåll och relevans för att finna likheter och skillnader. De 
15 resultatartiklarna kom från länderna Sverige, Norge, England, USA, Canada, 
Australien, Kina och Taiwan. Dess överfarbarhet till svenska förhållanden diskuterades 
och slutsatsen, efter att ha analyserat alla resultatartiklarna, var att upplevelsen och 
omvårdnaden av PSD var universell och därför också överförbar. Sökorden som valdes 
ansågs relevanta till syftet, vilket var en styrka och öppnade upp för ett brett urval av 
information. Svagheten var att en begränsning av artiklar var tvungen att göras och att 
säkerligen artiklar, med intressanta infallsvinklar om hur sjuksköterskans roll vid 
omvårdnad av PSD ser ut, sållades bort. Hade andra sökord använts, eller fler sökord 
hade säkerligen andra artiklar uppkommit och resultatet varit annorlunda vilket kan ses 
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som en ytterligare svaghet. Valet av resultatartiklar vid urval 1, vilket presenteras i 
bilaga A, var stort och brett. Många artiklar var kvantitativa. Dessa gav lite information 
om sjuksköterskans roll och mer om samband mellan olika mänskliga faktorer såsom 
tillexempel socialt stöd och depression. Urval 2 bestod slutligen av 9 kvantitativa, 5 
kvalitativa artiklar och 1 kvantitativ och kvalitativ artikel.  
 
Samtliga artiklar genomsöktes för att finna huruvida etisk granskning utförts. Elva av 
resultatartiklarna hade etiskt godkännande redovisat i sin forskning och 4 saknande 
etikgranskning. Avsaknaden av ett redovisat etiskt godkännande försämrade den 
vetenskapliga graden av artikeln. De kvantitativa artiklar som blev kvar vid urval 2 gav 
konkreta statistiska samband mellan PSD och andra påverkande faktorer. Styrkan 
bakom dessa kvantitativa artiklar låg i dess generaliserbarhet då de representerar en 
större del av befolkningen och det är en faktisk mätning av något. Dock svarade de 
endast på fåtalet variabler i förhållande till PSD och inte själva upplevelsen eller 
omvårdnaden vid PSD. De 5 kvalitativa resultatartiklar som slutligen valdes gav en 
beskrivande inblick i patienternas upplevelse av depression efter stroke, synen på hopp 
utifrån patienten och sjuksköterskans perspektiv, rehabilitering ur patientens perspektiv, 
samt sjuksköterskans roll i rehabiliteringen. Styrkan av de kvalitativa artiklarna var att 
de gav en detaljerad inblick i hur upplevelsen var och att de beskrev naturen av ett visst 
mänskligt fenomen. Svagheten är att de endast representerade ett fåtal människor och 
därför inte anses överförbar. Databearbetningen är lätt att följa och beskriver hur 
processen av bearbetning har fortlöpt. Det är svårt att bedöma om utförd bearbetning har 
gett den bästa utdelningen i relation till syftet då den mänskliga tolkningsfaktorn ofta 
ligger bakom förståelsen av resultatet. Dock har bearbetningen gjorts noggrant och 
strukturerat. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatartiklarna som denna studie bygger på framhåller att omvårdnaden av PSD är en 
komplex sammansättning av åtgärder där hänsyn till alla aspekterna av människan 
krävs. Enligt Vanhook (2009) beror inte en framgångsrik rehabilitering efter stroke bara 
på ett kroppsligt återställande. Det är istället en komplex process som innefattar både 
psykologiska och sociala faktorer. Van der Riet et al. (2012) menar att människan är en 
odelbar helhet som utgörs av både kropp och själ. Sjuksköterskan ska vårda människans 
fysiska, psykiska och själsliga helhet i enlighet med ett holistiskt och humanistisk 
synsätt (Rogers, 1961 citerad av SSF, 2010; Sims et al., 2009). Sjuksköterskans ansvar 
(Hjärt-lungfonden, 2013) innefattar att snabbt kunna uppmärksamma kroppsliga och 
emotionella depressiva symtom efter stroke.  
 
Vanhook (2009) menar att sjuksköterskans roll blir att ta hänsyn till att rehabiliteringen 
kan komma att påverkas negativt av PSD. För att förhindra att PSD uppstår bör en tidig 
detaljerad anamnes göras där man undersöker patientens emotionella bakgrund, sociala 
relationer samt kulturella och personliga förhållanden då även detta kan komma att 
påverka rehabiliteringen. I den akuta fasen av stroke är depressiva symtom vanligt 
förekommande och så många som en tredjedel av de som överlevt en stroke utvecklar i 
det senare skedet komplikationen PSD (Kouwenhoven et al., 2011). Trots detta menar 
Murray och Mårtensson (2004) att PSD ofta förblir obemärkt och underbehandlat. En 
spekulation kring detta fenomen kan vara att sjuksköterskan har en tendens att fokusera 
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på kroppslig rehabilitering eller finner det svårt att identifiera symtom på PSD. En 
annan tanke är att behandlingen av PSD kan vara en långdragen process. Det kan ur ett 
kortsiktigt perspektiv kanske ses mer ekonomiskt lönsamt att gå efter konkreta markörer 
för rehabilitering, såsom att klara av att laga en maträtt. Trots att ett sådant test visar på 
kognitiva samt fysiska färdigheter kan det spekuleras i huruvida den själsliga delen av 
människan förbises. 
 
Det är inte ovanligt att människor efter en stroke drabbas av känslan att förlora sig 
själva (Tutton et al., 2012). Arnaert et al. (2006) anser att patienter är i behov att få 
förklara sin känsla av förlust för någon. Enligt Townend et al. (2010) är det i samtalet 
som ofta tecken på PSD upptäcks. Då behovet av att prata med någon anses var så 
betydelsefullt för att kunna gå vidare efter en stroke bör det vara rutin att ha fokus på att 
samtala med patienterna om känslor och livsvärld. Denna åtgärd skulle kunna lindra 
mycket onödigt lidande för människan samt vara kostnadseffektivt för samhället. Ett 
annat sätt att upptäcka symtom på PSD är enligt Lightbody et al. (2007) att använda sig 
av bedömningsinstrument. I deras studie användes bedömningsinstrumentet MADRS 
som beskrivs som lättanvänt och effektivt. Då MADRS är ett tillgängligt 
bedömningsinstrument som är lätt för sjuksköterskor att använda i kliniken bör det inte 
finnas någon orsak till varför inte alla strokedrabbade patienter screenas både i den 
akuta fasen, vid utskrivning samt vid uppföljning. En problematik kan vara att 
funktionsnedsättningarna som följer en stroke varierar stort och att den kognitiva 
förmågan att delta i en undersökning således påverkas. 
 
Hopp påverkar den emotionella samt fysiska rehabiliteringen efter stroke och har en 
mycket positiv inverkan. Avsaknaden av hopp kan däremot vara ödesdiger. Tutton et al. 
(2012) hävdar att i de fallen då hopplöshet upplevs finns heller ingen motivation att bli 
bättre. För sjuksköterskan ligger den yttersta utmaningen i att vårda samt främja 
rehabilitering hos de patienter som är helt utan hopp. Inga konkreta åtgärder angående 
arbetet kring hopplöshet i anknytning till stroke har påvisats. Dock menar Jones, Mandy 
och Partridge (2008) att hopp kan främjas genom uppfyllandet av små framsteg i 
rehabiliteringen. Efter att en gnista av optimism tänts kan det leda till ytterligare hopp 
hos den strokedrabbade patienten. Enligt Tutton et al. (2012) ska sjuksköterskan arbeta 
för att främja hoppet genom att använda sig av realistiska måluppsättningar i 
rehabiliteringen. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan inte motarbetar patientens 
egen måluppsättning även om det kan uppfattas orealistiskt att klara av. SSF (2010) 
menar att sjuksköterskan måste respektera och ta hänsyn till patientens upplevelse av sin 
ohälsa. Sjuksköterskan bör utöva respekt och empowerment genom att ge patienten 
valfriheten att bestämma över sin egen hälsa och själv sätta upp sina mål. 
Sjuksköterskans förhållningsätt är ytterst viktigt. Följden av att sätta hinder för någons 
hopp kan i och för sig resultera i positiva handlingar då patienten arbetar hårdare för att 
motbevisa domen, men det kan även ha fatala konsekvenser. Många strokedrabbade 
patienter tillhör den äldre generationen. Ett yttre locus of control i förhållande till 
vården är inte ovanligt och sjuksköterskans ord väger tungt. Att sätta hinder för 
patienters hopp om återhämtning kan leda till att strokedrabbade helt tappar hoppet och 
ger upp. 
 
Enligt Dieguez et al. (2004) kan depressiva symtom inte bara vara följden av en stroke 
utan även orsaken till en ny stroke. Faktum att PSD leder till samsjuklighet och risk för 
ytterligare strokeanfall gör det ytterst viktigt att identifiera, diagnostisera samt åtgärda 
depressiva symtom. Det sociala stödet som tillgodoses av vänner och närstående, men 
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även av vårdpersonalen, påverkar rehabiliteringen positivt (Van der Riet et al., 2012; 
Arnaert et al., 2006). Jones et al. (2008) menar att patienterna upplever att stödet från 
vårdteamet är en avgörande faktor för god rehabilitering. Dock uttrycker vissa känslan 
av att ha tilldelats en kontrollerad och passiv roll i rehabiliteringen vilket uppfattas som 
negativt av patienterna. Enligt Vanhook (2009) är en framgångsrik rehabilitering inte 
bara att få tillbaka den fysiska funktionen utan en väldigt komplex process som 
involverar den strokedrabbade människans fysiska läkande, psykologiska omställning 
och det sociala stödet. Whyte och Mulsant (2002) beskriver att en av riskfaktorerna att 
utveckla PSD är social isolering och avsaknad av ett adekvat socialt nätverk. Dock 
påstår Huang et al. (2010) att enbart socialt stöd inte har någon påverkan på PSD. I 
omvårdnaden kan sjuksköterskan bygga upp en relation till patienten och dess anhöriga 
för att stärka det sociala stödet. Detta kan göras med motiverande samtal i samtycke och 
medverkan av patienten tillsammans med närstående. Hos de patienter som saknar det 
sociala stödet utanför vården är sjuksköterskans stöttande roll extra viktig. Att 
organisera och förbereda för patientens hemkomst genom att initiera goda vårdkontakter 
är en del av omvårdnaden.  
  
En annan betydelsefull aspekt av optimal emotionell och fysisk återhämtning efter 
stroke är att kunna få tillbaka självförmågan och återgå till det normala. Då de kognitiva 
funktionerna blir nedsatta vid PSD påverkas även den kroppsliga rehabiliteringen 
(Murray & Mårtensson, 2004). I studien utförd av Tseng et al. (2007) skriver författarna 
att en klar koppling mellan fysisk aktivitet och minskade depressiva symtom inte finns. 
Dock menar Brock et al. (2009) att självförmågan att uppfylla konkreta fysiska mål har 
ett direkt samband med en lägre risk att utveckla PSD. Självförmåga i sin tur kan 
patienten uppnå med hjälp av fysisk aktivitet (Engman & Lundgren, 2009; Wu et al., 
2012) Att klara av vardagliga fysiska uppgifter stärker självförtroendet till självförmåga. 
Denna självförmåga symboliserar för den strokedrabbade människan det normala livet 
innan sjukdomen inträffade och har en positiv inverkan på rehabiliteringen (Jones et al., 
2008). Vickery et al. (2008) beskriver att ett dåligt självförtroende hos patienter vid 
utskrivning ofta hänger ihop med en lägre grad av självförmåga. Graden av 
självförmåga sägs kunna öka eller minska risken för PSD. För att uppnå självförmåga 
måste sjuksköterskan motivera patienten genom att vara bekräftande, omtänksam, 
empatisk, respektfull och kommunikativt skicklig (Van der Riet et al., 2012). Trots 
vetskapen om de egenskaper som krävs för att öka självförmågan upplever de 
strokedrabbade patienterna i Engman och Lundgrens (2009) studie att sjuksköterskan 
inte räcker till för att motivera och bekräfta patienterna och öka deras självförtroende. 
Det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och PSD kan upplevas komplicerat. 
Självförtroendet, självförmågan och motivationen måste i första hand stärkas och 
främjas då dessa är förutsättningar för ett optimalt deltagande i fysisk aktivitet. 
Omvårdnaden bör kunna vara mer inriktad på att stärka patientens självförmåga genom 
att konstant motivera och bekräfta under rehabiliteringen. Behandling och omvårdnad 
av PSD kan tyckas ligga utanför sjuksköterskans ansvarsområde på grund av dess 
komplexitet. Dock visar analys av artiklar om PSD som denna uppsatts bygger på att 
komponenterna; att främja självförmåga och socialt stöd, identifiera sjukdom samt att 
inge hopp ligger inom det holistiskta vårdandet som sjuksköterskan bör utöva. 
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av PSD är att ta sitt ansvar i att se den unika 
människan och inte blunda för tecken på ohälsa.  
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Konklusion 
 
PSD är onekligen en komplex och mångfacetterad sjukdom som ligger till grund för 
mycket lidande. Att identifiera symtomen av PSD, främja socialt stöd, inge hopp samt 
att främja självförmåga till fysisk aktivitet visade sig efter analys av resultatartiklar vara 
de viktigaste omvårdnadsåtgärderna i sjuksköterskans roll av PSD. En holistisk 
omvårdnad där sjuksköterskan ser till patientens fysiska, psykiska samt sociala aspekter 
i omvårdnaden av PSD är nödvändig för att nå optimala resultat i rehabiliteringen efter 
stroke. 
 
 
Implikation 
 
För att vidga kunskapen kring omvårdnaden av PSD bör kommande forskning belysa 
patienters psykologiska och emotionella behov i den akuta fasen och upplevelsen av 
PSD. Sjuksköterskans förståelse och handlingsregim kring sjukdomen tenderar även att 
vara av intresse för vidare forskning då det inte sällan föreligger en svårighet att 
identifiera PSD symtom i förhållande till de kognitiva och fysiska 
funktionsnedsättningar som följer en stroke. Med hjälp av ett detta holistiska och 
humanistiska vårdande som ser till alla aspekter av människan kan sjuksköterskan 
optimera omvårdnaden och troligtvis uppmärksamma, identifiera, behandla samt lindra 
symtomen av PSD. 
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drabbats av st roke rekryterades från ett 
stort  sjukhus i Taiwan och utvärderades 
enligt  4 olika enkäter för att bedöma det  
sociala stödet , depression, ADL och 
quality of life. Inga bort fall nämnda. 

Man fann at t nästan hälften av de 
undersökta kände sig deprimerade. 
Resultatet  visade även att det  sociala 
stödet  var direkt förknippat med 
quality of life beroende på ålder samt 
at t  det  sociala stödet  delvis var en 
faktor som påverkade quality of life 
relaterat till funktionsnedsättning. 

Grad 1 

2007 
England  
Cinahl 

Lightbody, E., 
Baldwin, R., 
Connolly, M., 
Gibbon., Jawaid., 
Leathley, M., 

Can nurses help 
ident ify patients 
with depression 
following st roke? 
A pilot  study using 

At t  studera och mäta 
reliabiliteten av 
Geriat ric mental state 
undersökningen samt  
Montgomery-Asberg 

En kvant itativ tvärsnitts studie gjordes där 
man jämförde PSD diagnos sat t  av 
sjuksköterskor med hjälp av Geriat ric 
mental state undersökningen och med 
Montgo-mery-Asberg depression rating 

Studien visade at t  Geriatric mental 
state undersökningen samt 
Montgomery-Asberg depression rating 
scale var lika bra på at t upptäcka PSD 
hos st rokedrabbade pat ienter. Det 

Grad 1 

 
 



Sut ton. C & 
Watkins, L. 

two methods of 
detect ion 

depression rat ing scale 
då den ut förs av 
sjuksköterskor vid 
bedömning av PSD 

scale. Diagnosen ställdes genom at t 28 
inneliggande st roke patienter intervjuades. 
Inga bort fall nämnda. 

senare inst rumentet ut fördes snabbare 
och kunde därför vara till större nytta 
för sjuksköterskor. 
 

2009 
Aust ralien 
Cinahl 
 
 
 
 

Sims, J., Galea, M., 
Tayler, N., Dodd, 
K., Jespersen, L., 
Joubert , L., & 
Joubert , J. 
 

Regenerate: 
assessing the 
feasibility of a 
st rength-training 
program to 
enhance the 
physical and 
mental health of 
chronic post  stroke 
pat ient with 
depression 

At t  undersöka om ett10-
veckors progressivt 
styrketräningsprogram 
(PRT) skulle kunna 
minska depressiva 
symtom hos 
deprimerade 
st rokedrabbade 
pat ienter. 

Deltagarna undersöktes med avseende at t 
upptäcka depressiva symtommed hjälp av 
PHQ-9 som sedan bekräftades genom 
psykiat risk bedömning. PRT-programmet 
bestod av två höga intensitetsessioner per 
vecka under 10 veckor på et t gym. 
Depressiv status, fysisk och psykisk hälsa 
och livskvalitet mättes efter 10 veckor 
samt  efter 6 månader. Muskelstyrka 
bedömdes med 1-RM (maximal styrka vid 
en repet ition) för övre och nedre 
ext remiteterna. Inbjudningar skickades t ill 
1550 personer. 233 svarade och av dessa 
stödberät t igades 183 personer. 52 stycken 
genomgick psykiat risk bedömning och av 
dessa hade 45 personer depressiva 
symtom. 23 personer ingick i PRT och 22 
ingick i jämförelsegruppen. 
 

Interventionsgruppen hade lägre 
depressionspoäng än 
jämförelsegruppen vid alla tidpunkter. 
Vid 6-månaders uppföljning var det  
fler som inte längre var deprimerade av 
PRT-deltagarna än i jämförelsegruppen 
men skillnaden var inte signifikant 
efter justering av poäng. Det var 
blygsamma förbät tringar i hälsa och 
välbefinnande över t id. PTR-deltagarna 
visade signifikanta förbättringar i 
styrka. 
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2007 
Taiwan 
Cinahl 
 
 
 

Tseng, C., Chen, C., 
Wu, S., & Lin, L. 

Effects of range-
of-motion exercise 
programme 

At t  utvärdera effekten 
av et t  träningsprogram 
(ROM) i form av 
rörelset räning som 
syftar på att förbättra 
flexibilitet, aktivitet 
funkt ion, perception av 
smärta och depressiva 
symptom hos 
st rokedrabbade 
pat ienter. 

En randomiserad kontrollerad studie 
genomfördes 1999 på 56 sängliggande, 
äldre, st rokepatienter i institutionsvården. 
Deltagarna t illdelades slumpmässigt 
sedvanlig vård eller hamnade i en av de två 
interventionsgrupperna. Ett 
t räningsprogram ut fördes två gånger om 
dagen, sex dagar i veckan under fyra 
veckor och bestod av rörelseträning i övre- 
och nedre ext remiteterna. Övningarna var 
liknande i båda interventionsgrupperna. 
För at t  testa effekten av olika grader av 
personalens medverkan, var en 
sjuksköterska närvarande för att övervaka 
när deltagarna ut förde övningarna i grupp 
I, medan i grupp II var en legit imerad 
sjuksköterska fysiskt med och hjälpte 
deltagarna at t uppnå maximal räckvidd av 
rörelsemönster inom eller utanför deras 
nuvarande förmågor. 

Man såg förbät tring i 
interventionsgrupperna jämfört med 
den vanliga vårdgruppen då det  gällde 
vinklar, aktivitet, upplevelse av smärta 
och depressiva symptom. Slutsatsen 
som drogs var at t  sjuksköterske-ledda 
ROM kunde förbät tra både fysisk och 
psykisk välbefinnande hos patienter 
efter st roke. Förbättringen i depressiva 
symtom var statistiskt signifikant i 
denna studie. Det  var dock inte känt 
om förbät tring av depressiva symptom 
berodde på ROM-programmet  eller på 
grund av uppmärksamheten av 
personalens närvaro, eller båda.  

Grad 1 

2008 
USA 
Cinahl 
 
 
 

Vickery, C., Sherer, 
M., Evans, C., 
Gontkovsky., & 
Lee, J. 

The Relat ionship 
Between Self-
Esteem and 
Funct ional 
Outcome in the 
Acute St roke-
Rehabilitat ion 
Set t ing 
 

At t  undersöka 
sambandet  mellan 
självförtroende och 
fysisk återhämtning för 
pat ienter med akut  
st roke 

176 st roke drabbade pat ienter deltog i den 
explorat iva kvantitativa studien.  En 
gradering men även självskat tning av 
egenvård, depressiva symtom och fysisk 
kapacitet ut fördes både vid inskrivning och 
utskrivning med hjälp av mätinstrumenten 
Funct ional Independence Measure, Visual 
Analogue Self-Esteem Scale och  Geriat ric 
Depression scale .  

Efter statistisk analys fann författarna 
at t  ett lägre självförtroende hade et t 
samband med sämre egenvård vid och 
fysisk kapacitet vid utskrivning. Inget 
direkt  samband påvisades mellan 
depressiva symtom och lägre 
självförtroende. Dock visade 
explorat iva analyser i studiens resultat 
at t  graden av självförtroende kunde 
vara den påverkande länken mellan 
depressiva symtom och fysisk 
kapacitet. 

Grad 1 
 

2012 
Kina 
PubMed 

Wu, D., Guo, M., 
Gao, Y., Kang, Y., 
Guo, J., Jiang, X., 
Chen, F., & Liu, T. 

Clinical effects of 
comprehensive 
therapy of early 
psychological 

At t  utvärdera de 
kliniska effekterna av 
omfat tande behandling 
av psykologisk 

120 pat ienter med akut  stroke blev 
slumpvis indelade i försöksgrupp och 
kontrollgrupp. Båda grupperna fick 
motsvarande läkemedelsbehandling, 

Efter psykologisk intervention 
bedömdes SCL-90 ha minskat  i 
försöksgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Omfattande terapi i 

Grad 2 

 
 



intervention and 
rehabilitation 
t raining on 
neurological 
rehabilitation of 
pat ients with acute 
st roke 
 

intervention och 
rehabiliteringst räning på 
den mentala hälsan hos 
pat ienter med akut  
st roke. 

medicinsk grundläggande omvårdnad och 
konvent ionell omvårdnad. Dessutom hade 
försöksgruppen fått psykologisk 
intervention och omfattande 
rehabiliteringst räning. Varje pat ient 
bedömdes med SCL-90, på dag 3 för första 
gången och på dag 21 för andra gången, 
Barthel index bedöms på dag 90. 

det  t idiga skedet  med psykiskt  stöd och 
rehabiliteringst räning inverkar på den 
mentala hälsan, rörlighet, 
st ressförmåga och ADL hos pat ienter 
med akut  st roke. Tidiga psykologiska 
insatser främjade den neurologiska 
förbät t ringen och återhämtningen hos 
pat ienterna. Ju längre tid behandlingen 
pågick, desto bät t re resultat. 
Kombinerat  med lämplig 
rehabiliteringst räning visade det ta en 
posit iv effekt för att förbättra 
återhämtning och livskvalitet.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ samt kvalitativ metod  
 
 
2010 
UK 
Cinahl 
 
 
 
 

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

'Feeling sad and 
useless': an 
invest igat ion into 
personal 
acceptance of 
disability and it s 
associat ion with 
depression 
following st roke 

At t  studera sambandet  
mellan accepterandet 
av det  handikapp som 
kan följa en st roke och 
depression samt  att 
ut forska möjligheten 
at t  förutsäga risken av 
depression vid 
uppföljning i 
förhållande t ill graden 
av handikapp.  

Kvalitat iv samt kvantitativ studie. 89 
pat ienter inlagda på en st roke-enhet på ett 
universitetssjukhus deltog i studien en 
månad efter st roke. 81 följdes upp nio 
månader efter stroke. Depression bedömdes 
med hjälp av en st rukturerad klinisk 
intervju. Funktionshinder och acceptans av 
funkt ionshinder mättes med 
självskat tningsskalor. En månad efter 
st roke deltog 60 patienter även i öppna 
intervjuer för att ut forska individuell oro 
efter att ha drabbats av st roke. Dessa svar 
analyserades kvalitativt. Bortfall 8 st. 
 

En t redjedel av deltagarna visade sig 
ha depression en månad samt  nio 
månader efter stroke. Icke-acceptans 
av funkt ionshinder visade samband 
med depression. Det  kvalitativa 
resultatet visade en självklandrande 
grund t ill icke-acceptans 
avfunkt ionshinder. Patienter med 
depression ansåg at t  de "fortfarande 
borde" vara kapabla t ill något och 
ansåg sig själva som ”värdelösa”. 
Pat ienter som inte var deprimerade 
accepterade deras 
funkt ionsnedsättningar som 
uppkommit  efter en stroke. 
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