
Abstrakt 
 
Smärta är ett vanligt men osynligt problem efter stroke och utgör i 
många fall ett hinder för dagliga aktiviteter och påverkar personens 
livskvalitet. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa 
patienters livsförändring efter stroke med tonvikt på smärta och 
livskvalitet. Arbetet baserades på 11 vetenskapliga artiklar i form av 
primärkällor, vilka återfanns genom litteratursökning i 
referensdatabaserna Pub Med och Cinahl. Urvalet styrdes av syftet 
och begränsades till att omfatta strokedrabbade personer med smärta, 
deras uppfattning om livskvaliteten samt hantering av sjukdomens 
följder. Analys av data gjordes enligt innehållsanalys där två 
kategorier och nio subkategorier framkom. Resultatet visade att 
smärta efter stroke förekom i tre former. Smärttillstånden hanterades 
genom att försöka lindra eller undvika situationer som framkallade 
smärta. Stroke innebar en förändring av kroppens fysiska funktioner. 
Anpassning till den nya livssituationen skedde utifrån personens 
egenskaper och förmåga att använda copingstrategier. 
Livsförändringen för den drabbade var omfattande och det var svårt 
att förstå för närstående och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att 
sjuksköterskan visar respekt och förståelse för den strokedrabbades 
smärta genom att ge omvårdnad och information samt smärtlindring. 
 
 
Nyckelord: coping, egenvård, livskvalitet, självförmåga, smärta.  
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BAKGRUND 

Smärta är ett vanligt men osynligt problem som uppkommer efter att ha drabbats 

av stroke.  Smärtan påverkar den drabbade negativt när det gäller humör, ork och 

motivation. Ofta glömmer både vårdpersonal och närstående bort detta lidande 

trots att det är vanligt med smärta i omvårdnadsarbetet och i rehabiliteringen för 

patienter efter en stroke (Widar, 2007, s.167) 

 

Stroke 

Enligt Norrving (2007) insjuknar omkring 30 000 svenskar varje år i stroke, varav 

cirka 30 % av dem har återinsjuknat. Stroke eller slaganfall som det också kallas, 

är en gemensam term för blodproppar och blödningar i hjärnan, varav ca 85 % 

insjuknar i hjärninfarkt och ca 15 % i hjärnblödning (s.313-314). De vanligaste 

symtomen är förlamning, känselnedsättning och afasi enligt Larsson och 

Rundgren (2003, s. 235, 238) och stroke är den vanligaste orsaken till handikapp 

hos vuxna. 

 

Smärta  

Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain en 

obehaglig upplevelse både sensoriskt och känslomässigt och är förknippad med 

verklig eller eventuell vävnadsskada (URL 1). 

 

Den långvariga smärtan kategoriseras enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering  

- Nociceptiv smärta (vävnadsskadesmärta) 

- Neuropatisk smärta (nervsmärta)  

- Somatoform (psykologiska faktorer bedöms spela en stor roll)  

- Smärta av okänd orsak  

(SBU, 2006, s.11-12). 

 

Widar (2007) definierar de olika smärttyperna efter stroke enligt följande:  

- Central post-stroke smärta som är ett neuropatiskt smärtsyndrom 

- Skuldersmärta som kan vara endera nociceptiv och/eller neuropatisk. 
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- Spänningshuvudvärk innebär störning i kraniets muskulatur och är ett 

nociceptivt smärttillstånd (s.168-172). 

 

SBU, 2006 visar att för personer med långvarig smärta blir smärtan dominant och 

utgör i många fall ett hinder för dagliga aktiviteter och leder till ökad trötthet och 

sömnstörningar. Personer med långvarig smärta strävar efter smärtlindring genom 

läkemedelsbehandling eller mer eller mindre aktiva eller invasiva åtgärder. Inom 

forskning av långvariga smärttillstånd har man funnit att det saknas resultat 

beträffande behandlingsmetodernas effekter. Bland annat saknas effektiva och 

säkra läkemedel för långvariga smärttillstånd och för behandling av långvariga 

smärttillstånd saknas djupare kunskap om effekter på längre sikt.  

 

Livskvalitet 

Enligt World Health Organizations (1997) definition av livskvalitet är individers 

uppfattning av sin position i livet i kontexten till kulturen, rådande 

samhällsvärderingar och normer i relation till individens livsmål, förväntningar, 

levnadsstandard och intressen. Den inbegriper på ett komplext sätt individens 

psykiska hälsa, psykologiska status, grad av beroende, socialt umgänge och 

personliga värderingar i relation till omgivningen (URL 2). 

 

Syfte 

Syftet var att belysa personers livsförändring efter stroke med tonvikt på smärta 

och livskvalitet. 

 

Frågeställningar 

• Hur påverkas det dagliga livet för personer med stroke? 

• Hur uppfattar strokedrabbade personer sin livskvalitet efter stroke?  

• Vilken inverkan har smärtan på personer efter stroke? 

 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en litteraturöversikt och baserades på vetenskapliga artiklar i 

form av primärkällor. 
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Litteratursökning 

Litteratursökning utfördes i referensdatabaserna PubMed och Cinahl.  Manuella 

sökningar gjordes i andra publikationers referenser. Sökord som användes, post-

stroke, pain, nursing, chronic pain, quality of life, health, stroke, experience och 

coping, var MeSH - termer och antalet träffar redovisas i bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som beskrev studier gjorda på patienter som 

drabbats av stroke, hade smärta efter stroke, deras uppfattningar om livskvaliteten, 

följder av sjukdomen och hantering av smärta. Exklusionskriterierna var de 

strokedrabbades närståendes uppfattningar om stroke och deras situation. Artiklar 

som beskrev olika interventioner och rehabiliteringsmetoder uteslöts. Träffarna i 

referensdatabaserna granskades. Vissa artiklar förkastades direkt efter läsning av 

titeln och vissa efter lästa abstrakt då de inte motsvarade frågeställningarna. Några 

förkastades efter läsning av hela artikeln, slutligen förkastades vissa efter 

kvalitetsgranskningen. Ingen begränsning beträffande fulltext eller abstrakt 

gjordes. Vissa sökningar begränsades med 5 och 10 år för att minska antalet 

träffar och för att få så ny och relevant forskning som möjlig. I de flesta artiklar 

som valdes redovisades ett tydligt forskningsetiskt tillstånd till studien och i vissa 

valda artiklar gick att utläsa ett etiskt resonemang. Inga artiklar exkluderades på 

grund av att forskningsetiskt tillstånd saknades. Slutligen valdes 11 artiklar, 4 

kvalitativa, 5 kvantitativa och 2 med mixed design. Personerna som deltog i 

studierna utvärderades 3 månader, 6 månader eller 1 år efter att de drabbats av 

stroke. Urvalsförfarandet av artiklarna utgick från syfte och frågeställningar 

 

Kvalitetsbedömning av artiklar 

Kvalitetsbedömningarna av artiklarna gjordes med kvalitativ och kvantitativ 

bedömningsmall beskriven av Carlsson och Eiman (2003), bilaga 2 och 3. 

Artiklarna granskades av författarna var för sig och sedan jämfördes resultaten. 

De artiklar som kvalitetsbedömdes och inte togs med i studien uteslöts på grund 

av att de hade fel fokus och inte besvarade syfte och frågeställningar. Vid 

kvalitetsgranskningen poängsattes artikelns olika delar. Maxpoängen var 47 

respektive 48 poäng där grad I motsvarar 80 % av maxpoäng, grad II motsvarar 

70 % och grad III motsvarar 60 % av maxpoängen. Artiklar med grad I och grad 
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II användes i resultatet och artiklar med grad III uteslöts. Resultatet av 

kvalitetsbedömningen redovisas i bilaga 4. 

 

Analys 

Innehållsanalys baserades på Graneheim och Lundman (2003). Analysen började 

med en första genomläsning av författarna var för sig för att få en helhet av 

artiklarna. Text som beskrev strokedrabbades uppfattning om smärta och 

livskvalitet extraherades och bildade meningsenheter, vilket bestod av hela 

stycken eller enstaka meningar som hörde ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang. Meningsenheterna kondenserades textnära för att inte förlora 

textens innehåll. Dessa kondenserade meningar lästes om igen för att 

utkristallisera liknelser och skillnader i materialet. Därefter abstraherades den 

kondenserade texten och kodades. Exempel innehållsanalys bilaga 5. Koderna 

sorterades sedan in i kategorier och subkategorier. Utifrån dessa kategorier och 

subkategorier skrevs resultatet. Vid analysen framkom två kategorier och nio 

subkategorier, dessa redovisas i tabell 1. 

 

 

Kategori Subkategori 
Smärtans följder Smärtans olikheter efter stroke 

Psykisk påverkan av sjukdomen 
Fysisk påverkan av sjukdomen 
Behov av kunskap om orsaker till smärtan 
Hantering av smärta i dagligt liv 

Livsförändring Ändrad uppfattning om livet 
Hantering och uppfattning till sin situation 
Depression eller depressiva symptom 
Livskvaliteten påverkas 

 

Etiska överväganden 

En forskare har enligt Sykepleiernes samarbeid i Norden (1995 s.10-12) etiska 

riktlinjer att följa i sitt arbete men det är dennes eget ansvar att forskningen blir 

etiskt och moraliskt riktig. Forskningen måste vara godkänd av någon 

forskningsetisk kommitté samt av verksamhetens ledning. Utifrån dessa aspekter 

valdes i största mån originalartiklar som fått tillstånd från etisk kommitté. Vidare 

redovisades alla artiklar som ingick i studien, samt forskaren visades respekt 

genom att inte förvränga texten. 

 

Tabell 1, redovisning av kategorier och subkategorier 
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RESULTAT 

Många personer som drabbats av stroke upplever försämring av sin livskvalitet på 

grund av hälsoförsämring. Personer som genomgått stroke får ofta långtidssmärta 

efteråt, vilket kan orsaka stress för både personen som lider av smärtan och 

dennes närstående. Det kan leda till stort lidande i det dagliga livet. Det finns en 

stor okunskap om smärttillstånd efter stroke trots att det är ett stort problem inom 

vård och rehabilitering. Det är kliniskt relevant att i omvårdnadsarbetet skapa en 

medvetenhet och förståelse för strokepatienters livssituation och långvariga 

smärta för att bibehålla eller öka patientens livskvalitet (Widar, Ahlström & Ek, 

2004). 

 

Smärtans följder  

Smärtans olikheter efter stroke 

Människor drabbade av stroke som lider av smärta beskriver olika typer av 

smärta. Det framkommer att smärtan skiljer sig till viss del när det gäller var 

smärtan är lokaliserad, hur den upplevs och smärtans varaktighet (Widar, Ek & 

Ahlström, 2004). De drabbade beskriver inga skillnader i svårighetsgrad av 

smärtupplevelserna oberoende typ av smärta (Widar & Ahlström, 2002). Smärtan 

har rapporterats vara både djup och ytlig (Widar, Samuelsson, Karlsson-Tivenius 

& Ahlström, 2002).   

 

De människor som lider av central post-stroke smärta beskriver den som 

brännande, huggande, molande och dov. Oftast sitter smärtan i hela halva sidan av 

kroppen eller i en arm, ett ben eller bara i en hand eller fot. De beskriver även 

smärtan som domnad, värkande, problematisk, irriterande och tröttande. Smärtan 

pågår kontinuerligt eller några timmar per dag (Widar et al. 2002; Widar et al. 

2004). 

 

Nociceptiv smärta beskrivs som att gå från att vara uthärdlig till att bli våldsam 

men även som dov, gnagande och krampande (Widar et al. 2002; Widar et al. 

2004). Andra skildringar av smärtan är som för central post-stroke smärta 

värkande, problematisk, irriterande och tröttande. Smärtan är utbredd, lokaliserad 

i den drabbade skuldran/armen eller benet med en viss utstrålning till varierande 
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delar av armen eller handen (Widar et al., 2002). Vidare beskrivs att smärtan 

uppfattas som kontinuerlig men ökar eller minskar över tiden och är oftast värst 

på kvällarna (Widar et al., 2004). 

 

Spänningshuvudvärk är en annan typ av smärta än vanlig huvudvärk och den som 

drabbats kan precis peka på vart smärtan sitter. Den beskrivs som en 

intervallsmärta som vanligtvis uppträder två till tre gånger per dag eller några 

gånger per vecka eller månad. Smärtan kan vara närvarande när den drabbade 

vaknar eller börja på kvällen och då i samband med trötthet. Smärtan uppfattas 

från dov till våldsam, huggande och en känsla av tyngd i huvudet (Widar et al., 

2004). Huvudvärken är även oroande och skrämmande samt tryckande och 

torterande (Widar et al., 2002; Widar et al., 2004). 

 

Människor som drabbats av stroke kan få reducerad känslighet för temperatur, 

ökad känslighet för smärta och ökad smärtkänslighet för sådan beröring och/eller 

kyla som i normala fall inte orsakar smärta i den drabbade kroppsdelen. Ingen 

specifik typ av smärta kopplas i större grad till specifik förändring av känslighet 

(Widar et al., 2002).  

 

Psykisk påverkan av sjukdomen 

Sjukdomen stroke har även en inverkan på de drabbades humör. Sänkt 

sinnesstämning är en förändring som beskrivits samt att de drabbade har upplevt 

sig mer lättretliga eller argare än vanligt på grund av smärtan. Nedslående och 

förslöande är andra tillstånd som upplevts orsakas av smärtan samt rädsla eller oro 

för att drabbas av en ny stroke förorsakar lidande (Widar et al., 2004). 

 

”Both things are equally troublesome, the motor impairment and the 

pain. The best thing you can imagine would to sleep 15 hours a day. 

Then the hours when you were awake, you would be pain-free and feel 

happy. Yes, no pain then. When you find yourself in this situation, it´s 

pretty hard to see the bright side.” (Widar et al., 2004, s. 219). 
  

Smärtan orsakar stress i relationer till vänner, vårdpersonal och make/maka. 

Närstående blir stressade eftersom den drabbade inte deltar i lika många fysiska 

och sociala evenemang som innan insjuknandet. Personen som drabbats av stroke 
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blir stressad då han/hon upplever att närstående och vårdpersonal inte har 

tillräckligt med tid för dem. Dessutom beskrivs situationer då den drabbade inte 

vill tala om att de har ont som också orsakar stress (Widar et al., 2004).  

 

Fysisk påverkan av sjukdomen 

Människorna drabbade av stroke uppger att smärtan orsakar stora hinder i dagliga 

aktiviteter och hobbys (Widar et al., 2004). Man anser sig fått minskad kapacitet 

både fysiskt och mentalt. Personer som lider av central och nociceptiv smärta 

beskriver att allt tar längre tid att utföra speciellt om de på grund av smärta i 

arm/hand måste använda den sida av kroppen de inte är vana vid. Personer som 

drabbats av spänningshuvudvärk upplever svårigheter att läsa eller titta på teve 

längre stunder (Widar & Ahlström, 2002; Widar et al., 2004). 

 

”I have to give up a lot. I used to love to dance. I can still do it, but I 

have to take it unbelievably easy. It really hurts in my leg when I do 

it.” (Widar et al., 2004, s. 219). 
 

Andra försämringar som medför svårigheter efter att ha drabbats av stroke uppges 

vara ökad yrsel och nedsatt balans, svårigheter att gå samt nedsatt skulder/arm- 

och hand/finger rörelser. Dessa försämringar leder till mer beroende av hjälp och 

hjälpmedel, framförallt vid nociceptiv smärta. Vid jämförelser mellan de olika 

typerna av smärtor och olika aktiviteter finns skillnader i svårighetsgrad av 

smärtupplevelser. De som lider av central och nociceptiv smärta uppger mest 

smärta (Widar & Ahlström, 2002). 

 

Övriga problem som rapporterats utgöra funktionsproblem är utmattning, heshet, 

nedsatt hörsel, minskad förmåga att gråta samt förändrat synfält (Widar & 

Ahlström, 2002). Ett stort problem hos personer med central och nociceptiv 

smärta är störd nattsömn på grund av svårigheten att finna en bekväm 

viloställning. Fatigue, det vill säga utmattning, upplevs av de flesta med smärta 

efter stroke. Erfarenheterna är olika beroende vilken typ av smärta. Personer med 

ständig smärta och spänningshuvudvärk menar att de inte har nog med energi för 

att utföra aktiviteter eftersom smärtan är uttröttande och att de aldrig känner sig 

utvilade och personer med nociceptiv smärta har trötthet i armen och känner 

allmän trötthet innan det är kväll (Widar et al., 2004).  
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Behov av kunskap om orsaker till smärta 

Ett smärtrelaterat problem hos många personer som drabbats av stroke och har 

smärta att det saknas kunskap och förståelse för förhållandet mellan sjukdomen 

och smärtan, det vill säga vad som orsakar smärtan, i vilken utsträckning den kan 

försvinna eller bli värre samt om behandlingar finns tillgängliga. Några gissningar 

från drabbade personer är att smärtan orsakas av överansträngning, 

blodtrycksmedicin, ålder eller att de blir straffade samt att proppen fortfarande 

finns kvar i huvudet och orsakar tryck (Widar et al., 2004). 

 

Det som framkallar smärta hos personer med central post-stroke smärta är statisk 

kroppsställning eller vissa specifika rörelser. Ofta uppkommer smärta även i 

samband med beröring av den drabbade sidan. Kyla, vind och tempererat vatten 

provocerar också fram smärta. Smärtan uppträder vanligtvis vid belastning och 

fysisk ansträngning av skuldran/armen när det gäller personer med nociceptiv 

smärta. Men även att bara sitta eller ligga på den försvagade och ömma sidan kan 

förvärra smärtan. Det som framkallar huvudvärk hos personer med 

spänningshuvudvärk är fram för allt stress kopplat till tidspress eller för många 

aktiviteter men även fysisk ansträngning kan provocera fram smärta (Widar et al., 

2004). 

 

Faktorer som utmärker sig när det gäller ökande av smärta är kyla, att bli lyft och 

stress/ångest. Faktorer som minskar smärtan är läkemedel, vila, lugn och ro samt 

ändring av kroppsställningen (Widar et al., 2004).  

 

Hantering av smärta i dagligt liv 

I syfte att försöka undvika smärta planerar personer med central och nociceptiv 

smärta de olika fysiska aktiviteterna. Då det gäller omfattande aktiviteter såsom 

städning och inköp planeras de tillsammans med närstående för att undvika 

överansträngning. Att undvika snabba rörelser, specifika positioner för den 

drabbade armen samt att använda den smärtfria armen är också sätt att undvika 

smärta. För personer drabbade av spänningshuvudvärk är undvikande av 

stressande aktiviteter den huvudsakliga åtgärden. Andra handlingar är att använda 

hörselskydd i ljudliga miljöer, planera eller undvika aktiviteter som kräver 

koncentration såsom läsning eller korsord (Widar et al., 2004). 
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De som lider av smärta efter stroke försöker lindra smärtan på olika sätt. Många 

av åtgärderna är lika oberoende typ av smärta. Att kommunicera med någon 

genom att fråga, berätta eller klaga på smärtan och få förståelse för smärtan är ett 

sätt. Göra jämförelser med sig själv och tiden innan eller med andra som drabbats 

av stroke och föreställa sig hur det skulle ha blivit om stroken hade varit värre 

beskrivs som en annan åtgärd (Widar et al., 2004).  

 

Genom att sysselsätta sig med olika fritidsaktiviteter kan smärtan distraheras och 

att till exempel tänka positivt för att motivera sig till att gå ut och njuta av ett 

miljöombyte. Vila och avslappning flera gånger per dag beskrivs av alla som en 

chans till smärtlindring. Fortsätta aktiviteter och uthärda smärtan ses som ett sätt 

när en längre tids smärta inte lindrats eller kurerats trots behandlingar. Ett 

liknande sätt beskrivs, att acceptera smärtan och problemen den orsakar och leva 

livet här och nu (Widar et al., 2004). 

 

De som lider av central och nociceptiv smärta lindrar den genom att ofta byta 

kroppsställning och att använda den friska armen/handen ensam eller tillsammans 

med den drabbade. Även fysisk träning såsom stretching och vattengymnastik 

används för att lindra smärtan samt massage, TENS1 och att bära varma kläder. 

Att upphöra med aktiviteterna när smärta uppkommer i skuldran eller armen 

uppges också som en åtgärd av de som har nociceptiv smärta. Personer med 

spänningshuvudvärk beskriver att promenader i friska luften kan lindra och att 

upphöra med aktiviteter som orsakar smärta. Smärtstillande läkemedel används 

innan sociala aktiviteter, för att kunna röra sig mer obehindrat eller kunna sitta 

längre stunder. Även inför natten intas smärtstillande. Det används både receptfria 

och föreskrivna läkemedel (Widar et al., 2004).  

 

 

 

 

                                                 
1 TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, används för att lindra smärta efter vävnadsskada eller 
nervskada. Hudnära nerver stimuleras med en svag elektrisk ström och aktiverar beröringsnerver och/eller 
muskelnerver, då stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem (URL 4). 
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Livsförändring 

Ändrad uppfattning om livet 

Strokedrabbade anser att de blivit fysiskt handikappade, kroppen lyder inte och 

den känns domnad och främmande (Bendz, 2003). Efter stroke begränsas 

drabbade i sina fysiska aktiviteter och är mer eller mindre beroende av assistans 

eller hjälpmedel. En fjärdedel av de strokedrabbade kan fortsätta sitt arbete och av 

dessa kan flertalet återgå till det arbete som de haft innan insjuknandet men några 

måste byta arbetsplats på grund av sin fysiska förändring (Kong & Yang, 2006). 

 

De flesta strokedrabbade uppger följder såsom förlamning och svårigheter att 

svälja. Även de som kan anses ha en mindre grad av pares eller sväljsvårigheter 

betonar följderna som mycket besvärande (Bruun - Wyller & Kirkevold, 1999). 

Den fysiska funktionen och kognitionen förbättras en månad efter stroke 

(Robinson-Smith, Johnston & Allen, 2000). De rehabiliterande åtgärderna efter 

stroke fokuseras helt på fysisk träning och uppfattas som den enda vägen till 

återhämtning oavsett vilken typ av problem stroken gett. Syftet med träningen är 

dock olika. Några strokedrabbade ser sjukdomen som övergående, att symptomen 

försvinner och att man kommer att kunna återta sin forna sociala position och bli 

den man en gång var. Andra vill finna en ny social roll i livet, ett nytt sätt att leva 

för att undvika alla krav involverat med deras tidigare sociala position (Bendz, 

2003). 

 

Många strokedrabbade anser sig ha blivit mer glömska, har svårt att koncentrera 

sig och inte minns sina tidigare kunskaper. Detta medför konsekvenser då de ska 

bygga upp ett framtida socialt nätverk. Fatigue efter stroke är vanligt, de blir 

utmattade utan orsak vilket influerar hela livet. Detta gör att de inte kan planera 

sin dag och de avstår från viktiga händelser som tillexempel att gå på en 

hockeymatch eller delta vid ett bröllop (Bendz, 2003, Bruun - Wyller & 

Kirkevold, 1999). Ett ökat sömnbehov efter stroke är vanligt. De undviker att göra 

saker, inte på grund av fysiska symptom utan för att de blir utmattad. Några 

strokedrabbade uppger att de efter att ha drabbats av stroke blir nervösa av höga 

ljud (Bruun - Wyller & Kirkevold, 1999).  
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En studie av strokedrabbades hantering av livet efter stroke visade på sju teman 

gällande livsvärdering: 

• Oförutsebarhet  

• Överväldigande   

• känsla utom kontroll (livet förändras, vara beroende)  

• hot (tidigare aktivt liv, rädsla för återfall begränsar)  

• vändpunkt (jämförelse med andra värre drabbade, ser sig som lyckligt 

lottad) 

• accepterande/resignation (inte grubbla, ta livet som det är)  

• framtidsperspektiv (tro på att bli frisk, inga framtidsplaner) 

(Rochette, St-Cyr Tribble, Desrosiers, Bravo & Bourget, 2006). 

 

Förlorad kropps- och livskontroll samt strokeprevention i kombination med 

varandra gör att man blir osäker och tappar kontrollen över sitt liv under en lång 

tid eller för resten av livet (Bendz, 2003). De flesta stroke drabbade får en 

förändrad syn på livet. De uppskattar sin hälsa och fokuserar på att njuta av livet 

här och nu och lägger mindre vikt vid materiella ting (Smout, Koudstaal, Ribbers, 

Janssen & Passchier, 2001).  

 

Hantering och anpassning till sin situation 

Strokedrabbade är angelägna om att få reda på exakt vad som orsakat 

insjuknandet för att kunna förhindra en ny. De reflekterar över orsakerna och drar 

egna slutsatser. De förstår att stroke är en allvarlig sjukdom men är ändå inte 

medvetna om riskfaktorerna. De lever med risken av att återfå en stroke och är 

rädda att drabbas hårdare nästa gång. Det gör att de undviker situationer som de 

tror kan utlösa en ny stroke, som tillexempel stressfyllda situationer, att resa 

utomlands och de planerar inte för framtiden (Bendz, 2003).  

 

En studie av strokedrabbades livshantering visar att rädslan att drabbas av en ny 

stroke är överväldigande framförallt direkt efter insjuknandet. Detta ger personen 

motivation att använda sig av olika copingstrategier som att till exempel leva mer 

hälsosamt. Studien resulterade i fem copingteman;  



 - 12 - 

• aktiv kompensation (ändra vanor, begränsa/tidsbestämma aktiviteter, leva 

hälsosamt) 

• passiv kompensation (be till gud om att bli frisk),  

• flykt (sysselsättning, skingrar tankarna, minimera/ignorera/skämta om 

sjukdomen)  

• ändrad uppfattning om situationen (upplever sig bli bättre varje morgon, 

jämförelse med andra strokedrabbade)  

• utnyttjande av resurser (information om sjukdomen, få/ta emot hjälp/stöd 

från närstående/hälso-, sjukvårdspersonal).  

(Rochette et al., 2006). 

 

Depression eller depressiva symptom 

En tredjedel av dem som överlever efter en stroke har depressioner vilket har en 

negativ inverkan på deras hälsorelaterade livskvalitet (Kong & Yang, 2006).  

Minskningen av den fysiska och psykiska förmågan, det minskade sociala 

umgänget och minskade livsvillkor gör att strokedrabbade blir deprimerade 

(Kwok et al., 2006). En månad efter insjuknandet har en fjärdedel av de 

strokedrabbade kliniska tecken på depression och resterande har mer eller mindre 

depressiva symptom. Personer med högre självkänsla och förmåga till självvård är 

mindre deprimerade. Personer som har dålig copingförmåga och inte vet hur de 

ska hantera situationen efter stroke är mer deprimerade. En månad efter stroke kan 

man se att det fysiska funktionsberoendet kan ge depression (Robinson-Smith et 

al., 2000). 

 

Livskvaliteten påverkas 

Livskvaliteten mätt med VAS2 minskar med 20,1 % efter stroke jämfört med före 

insjuknandet. De strokedrabbade nämner förändrat familjeliv, minskad 

fritidssysselsättning, att inte vara oberoende och att inte ha hälsa som orsak till att 

livskvaliteten minskat (Smout et al., 2001). 

 

                                                 
2 VAS, visuell analogskala, är det vanligaste instrumentet inom smärtforskning. VAS är en 10cm lång 
horisontell linje. Vid den vänstra ändpunkten står det »ingen smärta« och vid den högra »värsta tänkbara 
smärta«. Patienten sätter en markering på linjen som motsvarar den aktuella smärtan. Man mäter sedan var 
markeringen hamnat (Rolfsson, 2009).  
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Från tre till tolv månader efter stroke förändras inte den allmänna dagliga 

livsföringen eller andra fysiska aktiviteter för den strokedrabbade nämnvärt. Efter 

sex till tolv månader efter en stroke blir de mer deprimerade och får ett minskat 

socialt liv och livsvillkor. Strokedrabbade personer uppger att de tolv månader 

efter insjuknandet har en minskad hälsorelaterad livskvalitet på grund av att de är 

beroende av hjälp, har problem att äta, har ont och får för lite träning. Förmågan 

att kunna utföra sin allmänna dagliga livsföring höjer den hälsorelaterade 

livskvaliteten (Kwok et al., 2006). 

 

Strokedrabbade anser att deras livskvalitet påverkas negativ en månad efter 

insjuknandet på grund av att de inte är oberoende, inte har hälsa/arbete/sexliv eller 

självkontroll. Det funktionella beroendet har inte något samband med 

livskvaliteten. Det som sammanknippas med god livskvalitet en månad efter 

insjuknandet är närstående, hemmet och personlig stöttning.  

Efter sex månader nämner strokedrabbade även att livskvaliteten påverkas 

negativt av att de inte kan åka på semester, inte kan utföra fritidssysselsättningar, 

utsättas för stress/oro i vardagen och att de har begränsade möjligheter till att leva 

ett långt liv. Till god livskvalitet sex månader efter insjuknandet hör förmågan att 

kunna tala anser strokedrabbade. Med tiden ökar livskvaliteten. De blir mer 

oberoende, depressionen minskar och de blir mer säkra på hur de ska hantera sin 

situation. Personer med hög självkännedom och förmåga till egenvård anser sig ha 

högre livskvalitet (Robinson-Smith et al., 2000). Effektiva copingstrategier efter 

stroke leder till ökad livskvalitet (Rochette et al., 2006). 

 

Strokedrabbade som jämför sitt liv med andra strokedrabbade och accepterar 

förändringar efter stroke som en del av livet är generellt mer tillfredsställda med 

sitt liv. Då de ser att andra drabbats värre av stroke känner de sig lyckligt lottade. 

Trots kvarstående fysiska följder efter stroke anses det inte direkt påverka 

livskvaliteten. Strokedrabbade som ser sig själva som totalt förändrade, trots att de 

inte fått några större följder efter insjuknandet, får en dramatisk inverkan på sin 

livsuppfattning. Man jämför sitt liv före och efter och ser inte förändring som en 

del av livet. De jämför inte heller sig själva med andra strokedrabbade. Att de har 

kunnat ha kvar sin sociala roll tycks inte ha betydelse, då man ser sig själv som 

mindrevärdig och en skugga av sitt forna jag. En stroke interagerar med personens 
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syn på livet, de ser på sjukdomens konsekvenser utifrån vad som förväntas av 

livet. Även om två personer får samma följder efter en stroke så kan påverkan på 

livskvaliteten vara olika beroende på vilken livssyn personen har. På detta sätt är 

sjukdomens inverkan på livskvaliteten en personlig konstruktion. Efter stroke får 

omgivning och närstående ofta en ändrad uppfattning/syn på den strokedrabbade 

vilket interagerar med den strokedrabbades roll inom familjen och sociala nätverk. 

Den drabbade begränsas därför av andras uppfattning om sig själv vilket gör att 

personen inte kan leva livet efter sin egen uppfattning och man får därför minskad 

livskvalitet. Omgivningens oförändrade attityd gentemot den strokedrabbade, 

socialt accepterande och att man tillåts vara aktivt delaktig i den sociala tillvaron 

har en positiv inverkan på livskvaliteten (Bruun – Wyller & Kirkevold 1999). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa strokedrabbades livsförändring. Resultatet 

visade att livsförändringen var påverkad i många avseenden. Därför anses att syfte 

och frågeställningar besvarats.  

 

En förändring är tröttheten som kommer efter stroke vilket gjorde att livet inte 

längre kunde levas som förr. Även smärtan gav en trötthet som inverkade på det 

dagliga livet. Vissa personer upplevde sin livskvalitet förändrad men hur personen 

uppfattade att den påverkats berodde på hur personen såg på livet.  

 

I resultatet framkom att strokedrabbade tvingats ändra sitt sätt att leva och utföra 

saker. Rutiner ändrades för att anpassa tillvaron till sitt handikapp vilket gav ett 

ökat beroende av hjälp. Vissa måste träna för att stärka kroppen och/eller använda 

sin friska sida. Copingstrategier användes och utvecklades för att förlika sig med 

den nya situationen, många levde med en rädsla som begränsade livet. En ny 

social tillvaro byggdes upp och planer för framtiden eller deltagande i sociala 

tillställningar gjordes inte i samma utsträckning som förr. Livsförändringen kunde 

öka risken för depression, eller så blev synen på livet positivt förändrat, hälsan 

uppskattades och de levde här och nu.  

 



 - 15 - 

Livskvaliteten upplevdes till en början efter stroke som låg på grund av att 

personen inte kunde leva självständigt utan var beroende av andra. Livskvaliteten 

upplevdes öka med tiden då nya fungerande rutiner införts och den drabbade 

anpassade sig eller förlikade sig med sin nya situation.  

Personens egen grundinställning till livet och omgivningens attityd mot den 

drabbade påverkade hur snabbt personen kom in i sin nya roll och kunde förbättra 

sin livskvalitet. Den strokedrabbade personens självförtroende och förmåga till 

självhjälp kunde minska depression och öka livskvaliteten (Robinson-Smith & 

Robinson Pizzi, 2003). 

 

Stroke kunde för många vara ett dolt handikapp då det inte yttrade sig fysiskt, 

detta gjorde att omgivning och närstående inte hade förståelse för den drabbades 

trötthet och orkeslöshet. Koppling fanns ibland inte mellan smärta och sänkt 

livskvalitet (Kong, Woon & Yang, 2004). Ibland framkom att smärta och 

utmattning efter stroke sänkte livskvaliteten och vikten av att vara medveten om 

deras förekomst påpekades då dessa var vanliga symptom och att de var 

behandlingsbara. Post-stroke depression kunde förekomma samtidigt som smärta 

och utmattning (Appelros, 2006). 

 

Resultatet visade att stroke gav olika typer av smärta som på olika sätt påverkade 

den drabbade fysiskt och psykiskt och utifrån det hanterades smärtan.  

Massage gav avslappning och minskade stress och kunde användas som 

komplement till behandling av sömnproblem och spänningshuvudvärk. Smärtan 

kunde lindras både av kyla eller värme beroende på personens upplevelse. TENS3 

användes vid nervsjukdom och skador, bland annat vid skuldersmärta (Closs, 

1994). 

 

Smärta efter stroke var för många ett okänt fenomen och tron fanns att den 

drabbade inte hade någon smärta i förlamade kroppsdelar. Den drabbade ändrade 

sitt sätt att leva för att undvika och lindra smärta och sökte kunskap om orsak till 

smärtan samt faktorer som påverkade. Förutom svaret på syfte och 

                                                 
3 TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, används för att lindra smärta efter vävnadsskada eller 
nervskada. Hudnära nerver stimuleras med en svag elektrisk ström och aktiverar beröringsnerver och/eller 
muskelnerver, då stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem (URL 4). 
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frågeställningar visade det sig att viktiga arbetsuppgifter för sjuksköterskor i 

vården av strokedrabbade var att hjälpa till med utveckling av copingstrategier, 

för att bibehålla och utveckla välmående genom att undervisa och arbeta med 

förbättring av aktiviteter i dagligt liv samt förebygga stress och ångest (Burton, 

2000). Särskild teknik som sjuksköterskan kunde använda sig av fanns vilket lyfte 

fram patientens självförtroende och förmågan till självhjälp för att motivera och 

göra framsteg (Robinson-Smith & Robinson Pizzi, 2003). 

   

Sjuksköterskan visade respekt och förståelse för smärtan genom att ge omvårdnad 

och information samt smärtlindring, därför var det viktigt att vårdpersonal hade 

kunskap om smärta och smärtbehandlig (Widar, Ek & Ahlström, 2007). Det fanns 

bristande kunskap om äldres smärta bland sjuksköterskor inom alla sjukvårdens 

områden och mer undervisning om smärta under sjuksköterskeutbildningen samt 

på arbetsplatserna behövdes (Sloman, Ahern, Wright & Brown, 2001). 

Sjuksköterskan måste vid omvårdnad av patienter med halvsidig förlamning ha 

fullständig kunskap beträffande problematik rörande detta för att undvika onödigt 

lidande för patienten (Goulding, Thompson & Beech, 2004). 

 

Afasi förekom sparsamt i valda artiklar. Endast enstaka studier lyfter fram att 

drabbade betonade vikten av att kunna tala. Ett stort mörkertal fanns, då det gällde 

livsförändringen i samband med stroke, om personer med talsvårigheter var ett 

exklusionskriterium i studierna. 

 

Metoddiskussion 

Syftet var från början att belysa sjuksköterskans olika omvårdnadsåtgärder inom 

strokevård med tyngdpunkt på smärta, men då få artiklar hittades som svarade på 

frågeställningarna så ändrades syfte och frågeställningar. Då nya frågeställningar 

formulerades utgicks till viss del från de artiklar som hittats.  

  

Trots sökande på olika referensdatabaser med olika MeSH - termer samt hjälp 

från bibliotekarie med artikelsökning hittades lite material inom ämnet. Olika 

sökord i kombinationer ledde till samma artiklar och författare vilket kunde spegla 

brist på forskning i ämnet. Beställning av artiklar gjordes men gav inget större 
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tillskott till studien. Det fanns mer forskat omkring närstående till strokedrabbade, 

vinklat ur deras perspektiv, därför valdes att lyfta fram den strokedrabbades 

situation.  

 

Metodvalet i arbetet anses vara relevant då det handlade om en litteraturöversikt 

av uppfattningar och upplevelser i samband med stroke. Arbetet begränsades 

genom att det inte fanns mycket forskat inom ämnesområdet och därför ledde till 

samma författare till fler av artiklarna, det gör att arbetet inte speglades från olika 

perspektiv. Halva resultatet baserades på fyra artiklar med samma författare vilket 

kunde vara en svaghet. I detta fall fanns inte annat material att tillgå vad beträffar 

strokepatienters smärta, det var lite forskat inom området. I litteratur relaterat till 

stroke och smärta refererades det till författaren Widar vilket kunde anses styrka 

resultatets trovärdighet. Samma träffar återkom trots varierande sökord vilket 

kunde tyda på att resultatet var mättat och detta var det materialet som fanns att 

tillgå. Potentiellt skulle andra avgränsningar och databaser gett andra resultat. 

Forskningsartiklar från hela världen användes vilket kunde vara en svaghet 

eftersom deltagarna i studierna kom från skilda kulturer och hade olika 

uppfattningar om livet.  

  

Styrkor i arbetet var att artiklarna kvalitetsgranskades av författarna var för sig 

och sedan jämfördes resultatet. Innehållet i artiklarnas resultat analyserades för att 

hitta liknande uppfattningar istället för att endast besvara frågeställningarna då 

viktig information i ämnet kunde falla bort. Kvalitetsgranskning och analysarbete 

upptog en stor del av tiden vilket visade sig vara en fördel vid nedtecknandet av 

resultatet då materialet var väl genomgånget. En kvalitetsgranskningsmall som 

kändes lättarbetad och som använts på den förberedande kursen användes. Vid 

granskning av Smout et al. (2001) och Widar et al. (2002) fanns ingen design 

beskriven. 

 

Det tidigare syftet gav ett antal intressanta artiklar om sjuksköterskans roll inom 

omvårdnaden av strokedrabbade, artiklarna användes i diskussionen för att styrka 

resultatet.  
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I resultatet framkom ingen ny kunskap och det kan anses att mer forskning inom 

området behövs ur andra infallsvinklar. Mer forskning på strokedrabbade med 

afasi önskas, för att inkludera dessa personer i studier kunde till exempel ett 

instrument utformas som hjälper den drabbade att förstå och göra sig förstådd. 
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     081117 Pub Med Chronic 
pain,quality 
of life, health, 
stroke 

Published the 
last 5 years,  
English, nursing 
journal 

2 **1 1 1 Kong & 
Yang  

(2006)  
 

   081117 Frisökning Författare 
Widar 

Published the 
last 10 years, 
English 

5 *2 3 3 Widar & 
Ahlström 

(2002) 
Widar, 

Ahlström & 
Ek (2004) 

Widar, 
Samuelson, 
Karlsson-

Tivenius & 
Ahlström 

(2002) 
 

   090120 Cinahl Stroke and 
quality  
of life  
and nursing 

English, Peer 
reviewed 

35 *21 
**13 

1 1 Robinson- 
Smith, 

Johnston & 
Allen (2000) 

 
   090120 Cinahl Stroke* in 

title  
and pain* in  
abstrakt and 
nurs* in  
abstrakt 

Peer reviewed, 
English  
publication year 
1999-2009 

9 *4 
**2 

****2 

1 1 Kwok et al. 
(2006) 

 

   090121 Pub Med Experience 
and  
quality of  
life and 
stroke 

Fulltext, 
abstrakt, human 
English, nursing 
journals 

16 *5 
**10 

1 1 Bendz 
(2003) 

 

090121 Cinahl Coping and 
stroke and 
quality of life 

Peer reviewed, 
publication year 
1999-2009 

11 *6 
**3 

2 2 Rochette et 
al. (2006) 

Smout et al. 
(2001) 

 
   090128 Frisökning 

        

1 1 Bruun-
Wyller  

& Kirkevold  
(1998) 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel 
**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
***Antal förkastade efter läsning av hela arbetet 
****Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
 

Bilaga1 
Litteratursökningar 



 

Bilaga 2  

 
(Carlsson, S., Eiman, M. 2003) 
 



 

 

(Carlsson, S., Eiman, M. 2003) 
 

Bilaga 3 



 

         
Författare  
årtal 
land 

 
Studiens syfte 

 
Design/ 
ansats 

 
Deltagare 

 
Analys- 
metod 

 
Huvudresultat 

 
Studie- 
design 
kvalitet 

 
Bendz.M. 
2003 
Sverige 

 
Belysa olika  
förståelser av 
att ha drabbats  
av stroke 
mellan 
strokedrabbade  
och 
sjukvårds- 
personal  

 
Intervjuer 
journaler 
Kvalitativ 

 
15  
patienter 

 
Fenomeno- 
grafisk 

Patienterna upplever 
att man tappat 
kontrollen  
fatigue och rädsla för  
en ny stroke. Personal  
fokuserar på nedsatt  
funktion och träning. 

 
Grad I 

 
Bruun-Wyller. 
T. Kirkevold. 
M 
1998 Norge 

 
På en teoretisk  
basis förklara  
hur stroke på- 
verkar  
livskvaliteten 

 
Semi- 
strukt 
intervju 
Kvalitativ 

 
6  
patienter 

 
Fenomen- 
ologisk 

Försämringen av  
livskvaliteten berodde  
inte på stroken utan på  
individens egen 
tolkning  
och utveckling av  
livsförändringen 

 
Grad II 

 
Kong.KH. 
Yang.S.Y 
2006 
Singapore 

 
Att bedöma  
hälsorelaterad 
livskvalitet 
bland  
överlevande 
stroke- 
patienter och 
faktorer 
kopplade till 
det. 

 
Tvärsnitt 
standard. 
frågeformulär 
Kvantitativ 

 
100  
patienter 

 
Chi 2  
Pearsons  
korr. 
Students 
 T-test 

Många överlevande  
efter stroke begränsas 
vid fysisk aktivitet  
och nästan 30 % av  
dessa har 
depressioner  
som påverkar deras  
livskvalitet. 

 
Grad II 

 
Kwok.T. 
Lo.R.S. 
Wong.E. Wai-
Kwong.T. 
Mok.V. Kai-
Sing.W. 
2006 
Kina 

 
Att undersöka  
förändringar i 
och identifiera  
faktorer som  
påverkar  
hälsorelaterad  
livskvalitet ett  
år efter stroke 

 
Prospektiv 
kohort   
standard. 
frågeformulär 
Kvantitativt  

 
303 
patienter 

 
Statistisk 
analys 

Depression påverkar  
hälsorelaterad  
livskvalitet på ett 
negativt  
sätt och vården bör  
fokusera på att 
behandla  
depressionen, grupp  
övningar och 
självhjälps  
aktiviteter kan hjälpa. 

 
Grad I 

 
Robinson- 
Smith.G. 
Johnston.M.V. 
Allen.J. 
2000 
USA 

 
Att bestämma  
förhållandet  
mellan 
självvård 
/självkänsla 
och funktionellt  
oberoende 
livskvalitet och  
depression  
efter stroke 

 
Kvantitativ 

 
63  
patienter 

 
Pearsons  
Korr. 
Hierarchical 
multiple 
regression 

Det finns en stark  
relation mellan  
självvård 
/självkänsla och  
depression. 

 
Grad I 

 
Rochette. A. 
St-Cyr 
Tribble.D. 
Desrosiers.J 
Bravo.G. 
Bourget.A. 
2006 Canada 

 
Öka förståelsen  
för hur man  
hanterar 
situationen  
efter  
stroke 

 
Intervjuer  
Kvalitativ 

 
10  
patienter 

 
Innehålls- 
analys 

Effektiva  
copingstrategier 
 leder till optimal  
livskvalitet och är 
en process för att  
sänka sina  
förväntningar för  
att komma i fas  
med nya verkligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grad II 

Bilaga 4 
Kvalitetsbedömning 



 

 
Författare  
årtal 
land 

 
Studiens  
syfte 

 
Design/ 
ansats 

 
Deltagare 

 
Analys- 
metod 

 
Huvudresultat 

 
Studie- 
design 
kvalitet 

 
Smout.S. 
Koudstaal.P.J. 
Ribbers. GM. 
Janssen. 
WGW. 
Passchier.J 
2001 
Holland 

 
Att utvärdera  
stroke  
påverkan  
relaterat till  
coping 
strategin 

 
Standard. 
frågeformulär  
VAS-skalan 
intervjuer 
Kvantitativ 

 
8  
patienter 
4 
 anhöriga 

   
Välmående var  
omvänt korrelerad  
hos patienter och  
närstående.  
Anpassnings  
förmågan var positivt  
korrelerad till livs- 
kvaliteten hos patienter  
och närstående. 

 
Grad II 

 
Widar.M. 
Ahlström.G 
2002 
Sverige 

 
Beskriva  
funktionshinder  
efter stroke  
och hur  
långtids  
smärta 
påverkar  
vardagslivet  
enligt MPI-S  
och testa 
instrumentets  
reliabilitet. 

 
Frågeformulär 
intervjuer 
Mixed design 

 
43 
patienter 

 
Mann- 
Whitney 
U-test, 
beskrivande 
statistik, 
Spearmans 
korrelation, 
Kruskall 
 Wallis 
Crombachs  
alpha 

 
Patienterna led av  
medelsvår till svår 
smärta, hälften var  
beroende av hjälp med  
ADL. Man behövde  
mest hjälpmedel för  
förflyttning. MPI-S  
visade god 
homogenitet.  

 
Grad I 

  
Widar, M. 
Ahlström, G. & 
Ek, A-C.  
2004 
Sverige 

 
Beskriva 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
personer med 
långtidssmärta 
efter stroke och 
jämföra dessa  
med olika typer  
av smärta,  
ålder, kön, och  
civilstånd. 

 
Mixed design 
Intervjuer 
Standard. 
frågeformulär 

 
43 
patienter 

  
Innehålls- 
analys 
Kruskall- 
Wallis test,  
Mann-
Whitney  
U-test 

Fysisk och psykisk 
funktion, ekonomisk 
säkerhet, goda 
relationer, stöd och ha 
förmågan att vara 
tillsammans med familj 
och vänner var viktiga 
faktorer som 
sammanknippades 
med hälsorelaterad 
livskvalitet. Äldre 
personer hade sänkt 
fysisk funktion, män 
hade lägre vitalitet än 
kvinnor. 

  
Grad I 

 
Widar.M. 
Samuelsson.L. 
Karlsson-
Tivenius.S. 
Ahlström.G. 
2002 
Sverige 

 
Att klassificera  
och beskriva  
olika 
smärtkaraktärer  
efter stroke 

 
Frågeformulär 
smärtskattn. 
instrument 
Kvantitativ 

 
43  
patienter 

 
Beskrivande 
statistik, 
Kruskall 
Wallis, 
Wilcoxon  
signed- 
ranks test 

 
Smärtorna började  
efter 1-6 månader  
smärtorna hade  
individuell karaktär  
smärtorna  
beskrevs  
som brännande,  
krampande, 
pressande, 
oroande och  
kontinuerlig 

 
Grad I 

 
Widar.M. Ek. 
A-C. 
Ahlström.G 
2004 
Sverige 

 
Beskriva  
smärta och  
copingstr.  
samt  
upplevelser  
av att leva 
med  
långtids  
smärta.  

 
Intervjuer 
Kvalitativ 

 
43  
patienter 

 
Innehålls- 
analys 

Smärtrelaterade  
problem beskrivs  
vara obegripligt  
med tanke på  
smärta,  
sömnsvårigheter,  
fatigue, minskad  
kapacitet, humörs 
svängningar i  
relation till varandra. 
Olika  
copingstrategier 
 används. 

 
Grad I 

Bilaga 4 
Kvalitetsbedömning 



 

 

 
 

 
 

Meningsenhet 
Kondenserad och översatt 
Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

 
Participants suffering from central post-stroke pain (central 
pain) described pain in the entire half of the body, or in an 
arm, a leg, or just a hand or foot 
( Widar & Ahlström, 2002). 
 
The pain was continous or at least felt for a few hours 
daily. In addition to the sensation of burning, the 
participants also experienced pain as cutting, dull, and/or 
numbness (Widar , Ek & Ahlström, 2004). 
 
The pain occurred in connection with static body positions, 
or in connection with certain physical motions. Pain was 
associated with or involved  touch i.e., when the participant 
touched something or they were touched by someone else. 
Cold, windy conditions and temperate Water were also 
reportedas provoking pain (Widar, Ek & Ahlström, 2004).  
 

 

Central post-stroke,  
smärta i del av kroppen. 
 
 
Brännande, skärande, molande smärta 
och domnad hela tiden eller delvis. 
 
 

Smärta framkallas vid viss rörelse. 
Smärta vid beröring, kyla, vind och 
tempererat vatten. 

 

Post-stroke smärta 
 
 
 
Skilda smärtor i olika utsträckning 
 
 
 
 
 

Smärt framkallning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Smärtans olikheter  
efter stroke 

 
 
 
 
 
 
 
Smärtans följder  

 
Some of them  regarded the stroke as a passing disease. 
They trusted that the stroke would go away and that they 
would regain their former social position (Bendz, 2003).  
 
Some patients perceived that their total life situation had 
been changed because of the stroke (Bendz, 2003).  
 
To suffer a stroke was a shocking experience and the fear 
of a relapse seemed to be ever present for many of those 
who had had a stroke. They all had met other persons 
struck by a stroke with worse handicaps than they 
themselves had and they imagined that their next one could 
be worse (Bendz, 2003). 
 

 
Stroke går över, försvinner, inget 
förändras.  
 
 
 
Livssituationen förändrad.  
 
 
Stroke chockerande upplevelse, rädsla 
att drabbas igen, nästa gång värre. 

 
Stroke inte varaktig.  
 
 
 
 
Livet förändras. 
 
 
Rädsla att drabbas värre av nästa 
stroke. 

 
 
 
 
 
 
Hantering och 
anpassning till sin nya 
situation 

 
 
 
 
 
 
Livsförändring      

Bilaga 5  
Exempel på innehållsanalys 
 


