
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent Degree Project  First Cycle 
 

 

 

Omvårdnad C – Vetenskapligt arbete 15 hp 

Nursing Science C  

 

En litteraturöversikt om egenvårdsprogram för personer med stroke  

 

 

Anneli Jakobsson 

Camilla Jansson  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRAKT 

 

Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ca 25 000 - 30 000 personer av stroke. Denna sjukdom 

orsakar flest vårddagar och är ett av de mest kostnadskrävande sjukdomstillstånden i svensk 

sjukvård. Det är för många personer en livskris att drabbas av en stroke vilket också leder till att 

livsstilsförändringar är svårare att utföra. Litteraturöversikten har genomförts med en tanke om 

att sjuksköterskor med kännedom om egenvårdsstöd och dess betydelse bättre skulle kunna 

stödja personer med stroke till individuell ändamålsenlig egenvård. Egenvård innehåller 

strategier för att kontrollera sin sjukdom och utifrån detta leva ett så bra liv som möjligt. 

Sjuksköterskans roll är att stödja, motivera och informera patienten till förändring för att 

bibehålla livsstilsförändringar. Syfte: Sammanställa vetenskaplig litteratur angående 

egenvårdsprogram och dess betydelse för personer med stroke. Metod: Litteraturöversikt med 

granskade studier innehållande egenvårdsprogram för personer med stroke. Resultat: 

Egenvårdsprogram finns i många olika utföranden från individuella program till grupprogram. 

Resultatet delades upp i följande kategorier: 1) Egenvårdsprogram enligt CDSM (Chronic 

Disease Self-Management) 2) Egenvårdsprogram med fysisk aktivitet 3) Informations- och 

utbildnings inriktade program 4) Individuella program.  Enligt denna studies resultat kan 

egenvårdsprogram och egenvårdsstöd troligen ha stor betydelse för personer med stroke 

gällande egenvårdsfärdigheter, livskvalitet, self-efficacy, motivation, målsättning, socialt 

deltagande, kunskap, självförtroende, rörelseförmåga, och depression. Diskussion: Troligen 

gynnar någon form av egenvårdstöd såväl den enskilde individen som sjukvårdens ansträngda 

resurser. Slutsats: Flertalet studier visar att egenvårdstöd kan vara till vinst för personer med 

stroke men ytterligare forskning krävs för att se långtidseffekter av egenvårdsprogram för 

personer med stroke. 

 

Nyckelord: egenvård, egenvårdsprogram, egenvårdsstöd, stroke 
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BAKGRUND 

Stroke  

I Sverige drabbas årligen ca 20 000 - 25 000 personer av en första stroke och ca 5 000 - 10 000 

personer återinsjuknar (Jönsson, 2012). Denna sjukdom orsakar flest vårddagar inom svenska 

sjukhus och vårdhem. Stroke är ett av de mest kostnadskrävande sjukdomstillstånden i svensk 

sjukvård (Engström, Nilsson & Willman, 2005). Några av riskfaktorerna för stroke är högt 

blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, höga blodfetter, rökning, övervikt, låg fysisk aktivitet. Att 

samtidigt ha flera riskfaktorer ökar påtagligt risken för stroke (Norrvig, 2012). Enligt en rapport 

från Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts gemensamma årsrapport Folkhälsan i Sverige 

2013, ökar risken för stroke bland kvinnor och män i 35-44 årsåldern,  personer mitt i yrkeslivet 

och som kanske har små barn. Enligt Världshälsoorganisationen  orsakas stroke av 

cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl som vanligtvis beror på en infarkt eller blödning. 

Vanligaste symtomen är plötslig svaghet i arm eller ben på ena sidan av kroppen och halvsidig 

ansiktsförlamning (WHO). Synrubbningar, kommunikationssvårigheter, känslostörningar, 

sväljningssvårigheter, yrsel, nedsatt balans och kognitiv påverkan är också förekommande 

symtom (Jönsson, 2012). Stroke är ett allvarligt sjukdomstillstånd, ofta med funktionshinder av 

varierande grad och även ökad risk för ny stroke. Även personer som bedöms fått en lätt stroke 

och återvänt till ett aktivt liv kan ha svårt att hantera sin vardag på grund av exempelvis nedsatt 

kognitiv förmåga och emotionella förändringar (Carlsson, 2007). Enligt Jönsson (2012) kan det 

vara svårt för personer med stroke att själva ta till sig kunskap och ha insikt om sina 

hälsoproblem. Att själv ta kontakt med primärvården för information, kan försvåras av dolda 

funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan kan ha en hälsobefrämjande roll för att identifiera 

personens behov och guida personen rätt. 
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Egenvård 

Egenvård innehåller strategier för att kontrollera sin sjukdom och utifrån detta leva ett så bra liv 

som möjligt. Detta innefattar exempelvis medicinering, att vid behov kontakta  

hälsovården, att motionera, följa kostråd, hantera smärta, andra symtom eller känslor relaterat  

till sjukdom och att anpassa hem samt fritidsaktiviteter till nuvarande förmåga.  Detta kan ske i 

samverkan med vårdgivare, anhörig eller självständigt. Målet med egenvård kan t ex vara att 

må bättre fysiskt, känna sig gladare, oberoende och förebygga risken för ytterligare sjukdom och 

minska behovet av medicinering (Audulv, 2011). Newman, Steed och Mulligan (2004) definierar 

egenvård vid kronisk sjukdom som den individuella förmågan att hantera symptom, 

behandling, fysiska och psykosociala konsekvenser samt livsstilsförändringar. Enligt Joice (2012) 

behöver sjuksköterskan ha förståelse för patientens uppfattning av sin stroke och hur trygg 

patienten känner sig inför vissa moment för att kunna uppmuntra till egenvård. Personer med 

stroke kan med egenvårdsstöd utveckla sina förmågor inom problemlösning, beslutsfattande, 

måluppfyllelse, användande av sina resurser och engagemang i sitt tillfrisknande. 

Egenvårdsprogram 

Tidigare har hälso- och sjukvårdspersonal försett patienter med information och antagit att 

enbart mer kunskap om sjukdomen skulle leda till nödvändiga livsstilsförändringar, men enbart 

kunskap är inte tillräckligt. Patienten ses inte längre som en passiv mottagare av vård, 

vårdgivare och patient ska tillsammans utarbeta bästa möjliga egenvård (Newman, Steed & 

Mulligan, 2004). Enligt Jones och Riazi (2011) saknade ofta tidiga egenvårdsprogram teoretisk 

grund, men Lorig och Holman har utvecklat ett egenvårdsprogram för personer med kroniska 

sjukdomar (CDSMP, Chronic Disease Self-Managment Program) vid Standford Universitet i 

Kalifornien. Lorig och Holmans egenvårdsprogram bygger på teoretiska modeller för beteende 

och principer för självförmåga. Enligt Chaplin, Hazan och Wilson (2012) kan personer med 

långvarig sjukdom stöttas via egenvårdsprogram ledda av multidisciplinära team i sin förmåga 

till egenvård gällande; problemlösning, beslut, använda resurser, skapa en relation till 

vårdgivare och att agera inom områden som kost, motion och medicinering. Lorig och Holman 
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(2003) menar att egenvårdsprogram bör omfatta medicinsk och känslomässig hantering samt 

förmåga att underhålla, förändra och skapa nya meningsfulla beteenden eller livsroller. 

Problemformulering 

Det är för många personer en livskris att drabbas av en stroke vilket också leder till att 

livsstilsförändringar är svårare att utföra. Det är därför angeläget med ökad kännedom om 

egenvårdsprogram då det kan ge en vägledning för hur hälso- och sjukvårdspersonal kan främja 

och stödja egenvård hos personer med stroke.  

Syfte 

Syftet med studien är att sammanställa vetenskaplig litteratur angående egenvårdsprogram och 

dess betydelse för personer med stroke. 

Frågeställningar 

Hur ser ett egenvårdsprogram ut för personer med stroke? 

Vilken betydelse har egenvårdsprogram för personer med stroke? 

METOD 

Litteraturöversikt 

Litteraturöversikt syftar till att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa data från 

tidigare aktuell forskning inom ett valt ämne. Frågor om ämnet ställs till litteraturen och 

redovisade data bygger på vetenskapliga tidsskriftartiklar och andra vetenskapliga rapporter 

(Forsberg & Wengström 2008). Studien är gjord som en litteraturöversikt för att finna nuvarande 

vetenskaplig forskning om egenvårdsprogram och dess betydelse för personer med stroke. 

Litteratursökning 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ska sökningen utgå från problemformulering och 

angivna begränsningar samt finna så mycket som möjligt av litteraturen som svarar på den 

aktuella frågeställningen, inom gränserna för vad som är praktiskt möjligt.  

Utifrån detta gjordes en första sökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och 

Cinahl. Med följande MeSH-termer i olika kombinationer: Stroke, self care, och fritext  

intervention. Sökningen utökades med termerna stroke och self care som både MeSH och fritext 
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samt intervention fritext. Ytterligare en sökning gjordes med sökorden stroke , self care och 

qualitative som MeSH och fritext och programme som fritext. Några av artiklar återkom i de två 

databaserna och så även vid de olika sökordskombinationer (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

 

Databas Sökord Avgräns 

ningar 

Antal 

relevanta 

träffar, 

lästa 

titlar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Sök 

Datum 

Pubmed stroke AND self 

care AND 

intervention 

 

10 years 

English 

language 

Humans 

147 71 17 8 2014-01-22 

Cinahl stroke AND self 

care AND  

intervention 

2003-2013 

English 

Language 

Humans 

40 18 4 3 2014-01-22 

Pubmed stroke AND self 

care AND 

programme AND 

qualitative 

10 years 

English 

Language 

4 4 2 1 2014-02-03 

Cinahl stroke AND self 

care AND 

programme AND 

qualitative 

2003-2013 

Enlish 

Language 

4 4 0 0 2014-02-03 

Urval 1: Lästa abstrakt Urval 2: Lästa artiklar Urval 3: Inkluderade artiklar. 

 

Manuell sökning: 

Referens från en översiktsartikel i sökning 1 i Pubmed =2 artiklar. 

Referens från artikel i sökning 2 i Pubmed= 1 artikel 
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Inklusionskriterier 

Artiklar som belyser personer som drabbats av stroke och genomgått någon form av 

egenvårdsprogram. Med egenvårdsprogram menas ett individuellt eller gruppbaserat program 

med fokus på egenvård, innehållande något mer än bara sjukdomsinformation. Artiklarna ska 

utgå från den stroke drabbade personens perspektiv. Artiklarna ska vara etiskt godkända, visat 

på ett etiskt resonemang och vara publicerade mellan år 2003 - 2013. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som är skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades. Artiklar som inte 

svarar upp till studiens syfte och studier med låg kvalitet exkluderades. 

Bearbetning 

Bearbetning och analys genomfördes i tre faser enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering/Svensk Sjuksköterskeförening (SBU/SSF) nr 4 (1999, s.16 -17). 

Fas I 

Av 147 träffar i PubMed lästes alla titlar, 71 abstrakt lästes och av dessa bedömdes 17 artiklar 

kunna uppfylla inklusionskriterierna. Sökningen i Cinahl resulterade i 40 träffar där alla titlar 

lästes och 18 abstrakt valdes ut varav vissa redan lästa i PubMed. Fyra artiklar bedömdes kunna 

uppfylla inklusionskriterierna. 

Fas II 

De utvalda artiklarna skrevs ut och/eller beställdes i fulltext. Därefter lästes artiklarna och av 

dessa bedömdes åtta artiklar från PubMed och tre artiklar från Cinahl motsvara studiens syfte. I 

andra sökningen med fyra träffar i PubMed lästes samtliga abstrakt, två av dessa artiklar lästes 

och en artikel bedömdes motsvara syftet. Samma sökning gjordes i Cinahl med fyra träffar 

varav tre dubbletter och en artikel som inte svarade upp till syftet. Efter sökning i artiklarnas 

referenslistor hittades även tre artiklar som lästes och dessa inkluderades i studien. Artiklar som 

inte svarade upp till studiens syfte exkluderades. Totalt 15 artiklar inkluderades. 
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Fas III 

Därefter lästes och granskades de inkluderade artiklarna av båda författarna för att sedan 

sammanställas i en tabell (Bilaga 1). Granskningen av artiklarna i denna studie utfördes med 

hjälp en omarbetad granskningsmall inspirerad av Hellzén, Johanson och Pejlert för urval i SBU-

rapport (1999). Ett försättsblad innehållande granskningsmall och kvalitetsbedömning gjordes 

till varje artikel. Kvalitetsbestämning av artiklarna har gjorts med hjälp av SBU/SSF nr 3 (1999) 

och har utifrån detta bedömts med hög (I) medel (II) eller låg (III) kvalitet.  De inkluderade 

artiklarna lästes upprepade gånger för att identifiera kategorier och huvudfynd, därefter 

färgkodades likheter och skillnader. Artiklarna presenteras i litteraturstudiens resultatdel 

indelat i fyra olika kategorier. 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör man göra etiska överväganden vad gäller urval och 

presentation av resultat i litteraturstudier. Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från 

etisk kommitté och att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien. Alla resultat ska 

presenteras, både de som stöder och inte stöder en hypotes.  

Eftersom detta arbete är en litteraturstudie krävs inte något etiskt tillstånd. Vid granskningen av 

artiklarna i studien ska det i dessa framgå ett etiskt resonemang. Författarna i denna studie har 

haft för avsikt att beskriva resultatet så sanningsenligt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESULTAT  
Resultatet omfattar 15 artiklar, nio kvantitativa, två kvalitativa och fyra artiklar med mixad 

metod. Av dessa kommer sex från Australien, tre från Kanada,  

två från Storbritannien. Samt en vardera från Israel, Kina, Taiwan och USA. 

Artiklarna har indelats i följande kategorier:  

1) Egenvårdsprogram enligt CDSM (Chronic Disease Self-Management).  

2) Egenvårdsprogram med fysisk aktivitet.  

3) Informations- och utbildnings inriktade program.  

4) Individuella program.  

Egenvårdsprogram enligt CDSM 

I kategorin egenvårdsprogram enligt CDSM (Chronic Disease Self-Management) ingår artiklar 

som beskriver program som avser stötta personer i sin egenvård efter stroke.  Dessa program 

sker i grupp med individuella inslag. Programmet är ursprungligen utvecklat av Lorig med 

flera vid Stanford University och innebär utbildning av egenvårdsfärdigheter för personer med 

kroniska sjukdomar. Gemensamt för programmen är gruppträffar en gång i veckan i sex veckor. 

I dessa studier har programmet anpassats till personer med stroke genom att i tre av 

programmen ha ett sjunde stroke-specifikt grupp-tillfälle. I kategorin egenvård enligt CDSM 

ingår tre artiklar från Australien och en från Kanada. I de två kvalitativa studierna beskriver 

Hirsche, Williams, Jones och Manns (2010) samt Catalano, Dickson, Kendall, Kuipers och Posner 

(2003) ökad motivation och vikten av att sätta upp individuella mål samt att träffa andra 

personer i samma situation, att få stöd och hjälpa andra. Cadilhacs et al. (2010) kvantitativa 

studie visade inga signifikanta värden men potentiella trender för bättre humör och ett större 

socialt engagemang, minskad depression och ångest. Detta skiljer sig från Kendall, Catalano, 

Kuipers, Posner Buys och Charkers (2007) studie där inte någon effekt på humöret eller socialt 

engagemang efter deltagande i programmet kunde ses. I Kendalls et al.(2007) kvantitativa studie 

går det inte att bevisa någon ökad self-efficacy (tilltro till den egna förmågan) däremot i 

Catalanos et al. (2003) kvalitativa studie av samma forskargrupp beskriver deltagarna själva 

ökad self-efficacy efter deltagande i programmet. 
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Hirsche et al. (2010) undersökte upplevelsen av ett CDSM program för personer med stroke, MS 

och ryggmärgsskada. Programmet innehåller CDSM workshops med ämnen som t ex motion, 

behandling, kommunikation, nutrition, hur man hanterar frustration, trötthet, isolering och 

smärta. I workshops ingick att göra handlingsplaner, lösa problem och dela erfarenheter. Det 

kvalitativa resultatet som baseras på de 13 personerna med stroke visar att det hade stor 

betydelse att dela erfarenheter med andra i samma situation och hjälpa varandra. Den yngsta 

personen med stroke önskade att grupperna skulle vara indelade efter ålder eftersom hon hade 

andra problem och förutsättningar än de äldre deltagarna. De flesta deltagarna tyckte att ju 

tidigare de fick påbörja programmet efter sin stroke, desto bättre. Workshop formatet var 

uppskattat men deltagarna hade olika åsikter om hur mycket information som önskades. Den 

viktigaste komponenten var att sätta upp mål. Det var betydelsefullt att lära sig coping och att få 

verktyg för fortsatt återhämtning. Deltagare betonade att de fick inspiration till bättre matvanor, 

motion och att sluta röka. Det var viktigt med gemenskapen, ett givande och tagande. 

 

Liknande upplevelser av individuell målsättning och socialt deltagande redovisas i en kvalitativ 

studie av Catalano et al. (2003) där deltagarna fick en handbok med de ämnen som skulle tas 

upp under programmet. Det modifierade programmet SSMP (Stroke Self-Management 

Program) syftar till att öka personernas self-efficacy, förmåga att ta beslut, sätta upp mål och 

problemlösning. Resultatet är baserat på intervjuer av de personer som genomförde 

programmet. Studien hade ett stort bortfall av personer som av olika anledningar inte deltog i 

programmet, resultatet från detta bortfall finns inte med i studiens resultat. Det var viktigt med 

den sociala kontakten, trevligt med mötena, värdefullt att få stöd av andra i samma situation 

och att kunna hjälpa andra. Medvetenhet, kunskap, att hantera livet med stroke, ökad self-

efficacy och motivation var en viktig del, framförallt motivation till att motionera, sätta upp mål 

och att hålla igång sina intressen. En känsla av att uppnå saker genom att använda strategier 

bidrog till att få mer kontroll över sin situation. När programmet var slut var det en utmaning 

för deltagarna att fortsätta med strategierna och behålla sina livsstilsförändringar. 

Cadilhac et al. (2010) jämför i en RCT studie SSMP (Stroke Self-Management Program) med ett 

generellt program för personer med kronisk sjukdom (Stanford Cronic Condition Self-
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management) och med en kontrollgrupp. Det allmänna sex-veckors programmet tar upp olika 

ämnen som lämplig medicinsk behandling, kommunikation och nutrition. SSMP är ett åtta-

veckors program som skiljer sig från det allmänna programmet genom att det bara vänder sig 

till personer med stroke. Där ingår mer stroke-inriktad information varje vecka. 

Kontrollgruppen får vanlig vård, information och utbildning via sjukvården. Båda 

interventionsgrupperna förbättrades i hälsodomänerna under sex månader. Fler personer 

fullföljde SSMP programmet än det allmänna programmet. Fler personer i det allmänna 

programmet som drog sig ur tyckte att det inte var ändamålsenligt. Potentiella trender för bättre 

humör och ett större socialt engagemang jämfört med det allmänna programmet och 

standardvård kunde redovisas. Båda programmen medförde minskad depression och ångest. 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde redovisas i denna studie. 

I Kendalls et al.(2007) kvantitativa studie där undersöks användbarheten av ett CDSM program 

hos personer med stroke försämrades däremot kontrollgruppen inom vissa områden jämfört 

med interventionsgruppen under programmets gång, men efter ett år hade alla deltagare 

liknande resultat. Programmet innehåller frågor inom hälsa och välmående med fokus på 

problemlösning, sätta upp mål och kommunicera med hälsoteam och familj. Det var ingen 

påverkan på self-efficacy, bättre humör eller ökad social medverkan för interventionsgruppen. 

Kontrollgruppen rapporterade minskad funktion gällande familjeroller, ADL, egenvård och 

arbetsproduktivitet medan interventionsgruppen höll en stabil i nivå. Den största skillnaden 

mellan grupperna kunde ses vid tredje tillfället, efter nio månader, då hade 

interventionsgruppen signifikant högre resultat i egenvård än kontrollgruppen. I slutet av 

undersökningsperioden ökade även kontrollgruppens resultat och vid sista mättillfället, vid 12 

månader, hade båda grupperna liknande resultat. 

Egenvårdsprogram med fysisk aktivitet 

Egenvårdsprogram med fysisk aktivitet innefattar grupprogram som förutom egenvårdsstöd 

och diskussioner även innehåller fysisk aktivitet. Två artiklar är från Kanada och två artiklar är 

från Australien. De båda studierna som handlar om MOST programmet (Moving On After 

Stroke) är små studier med mixad ansats med samma första författare. Studien om Masterstroke 

programmet är en liten studie med mixad ansats och studien som beskriver CLASSIC 
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(Community Living After Stroke for Survivours and Carers) är en liten kvantitativ pilotstudie.  

Huijbregts, McEven och Taylor (2009) och Huijbregts, Myers, Streiner och Teasell (2008) mixade 

studier visade att det var viktigt att dela erfarenheter med andra i samma situation.  I båda 

Huijbregts et al. (2008, 2009) studier redovisas även en signifikant förbättring i fysisk balans 

vilket kan jämföras med White, Bynon, Marques, Sweetapple och Pollacks (2013) mixade studie 

och Marsdens et al. (2009) kvantitiativa studie där trender för förbättrade gångtest-resultat 

kunde redovisas. Marsdens et al.(2010) studie visar även trender till förbättrad självskattad 

livskvalitet hos deltagarna jämfört med kontrollgruppen. White et al. (2013) visar på signifikant 

förbättring i livskvalitet medan Huijbregts et al.(2008) visar signifikant förbättrad 

återanpassning och tillfredställelse i livets aktiviteter för deltagarna i MOST. 

 

Huijbregts et al. (2008) mixade studie jämför ett egenvårdsprogram, MOST  

(Moving On After Stroke) med ett standard utbildningsprogram, LWS (Life With Stroke)  

I MOST är tillvägagångssättet baserat på egenvård. Programmet är åtta veckor långt. Det 

innefattar två timmars gruppträffar två gånger i veckan, samt en gruppträff sex veckor efter 

avslutat program. MOST programmet består av olika diskussions ämnen; egenvård, träning, 

prevention, hur en person påverkas av en stroke, kommunikation, medicinska behandling, 

nutrition, sömn, smärta och relationer. Korta och långsiktiga personliga mål, dagliga aktiviteter 

och ansvar, avslappning, rekreation, att ta hjälp från anhöriga och vänner, kommunala resurser 

och samverkan med vårdpersonal samt alternativa behandlingsmetoder ingår också i 

programmets diskussionsämnen. Under gruppträffarnas första timme diskuteras ämnet och den 

andra timmen ägnas åt fysisk träning; balans, stretching eller vattengymnastik. LWS-

programmet är sex veckor och har målsättningen att ge stöd och resurser för den 

strokedrabbade och dennes anhörigvårdare samt att öka kunskapen om stroke. Programmet har 

olika diskussions ämnen som följer; kunskap om stroke, fysiska effekter av stroke, omvårdnad, 

kommunikation, terapi och livsstilsförändring, psykosociala effekter och stroke bland yngre 

personer. Något av dessa ämnen diskuteras sedan under den 90 minuters långa 

sammankomsten en gång i veckan. Både MOST och LWS avslutas med fokusgrupper.  

Fokusgruppens strukturerade samtal inriktades på deltagarnas förväntningar, förväntade nytta 
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och programförbättringar. Atmosfären i fokus grupperna var livlig och positiv. I diskussionerna 

deltog även de med kommunikations svårigheter. Kvalitativa resultat visade att deltagarna i 

LWS programmet tyckte att det var ett nöje att ingå i programmet. MOST deltagarna värdesatte 

de individuella målen och den fysiska träningen samt att de fått ett bättre självförtroende. Båda 

grupperna var mycket entusiastiska att få träffa andra strokedrabbade och utbyta erfarenheter. 

Det framkom från alla grupperna att de önskade fortsätta att hålla kontakten. Deltagarna tyckte 

att diskussionerna gav dem kunskaper om den utmaning som det kan vara att leva med stroke. 

Även kunskaper om identitetsförändring och sociala roller samt att kunna känna sig beroende 

och utelämnad. Många kämpade med att lära sig den fysiska och psykiska utmaningen det är att 

leva med stroke. Deltagarna kunde ofta uttala sina problem i fokusgrupperna men behövde 

hjälp att få saker att hända. LWS deltagarna förbättrades signifikant i graden av 

funktionshinder. Att sätta upp personliga mål ingår inte i LWS. I MOST uppfyllde eller 

förlängde 13 av de 18 deltagarna sina mål.  MOST deltagarna förbättrades signifikant i 

återanpassning och tillfredställelse i livets aktiviteter och självskattad fysisk balans.  

 

Detta kan jämföras med Huijbregts et al. (2009) studie med samma första författare, om MOST- 

programmet där det var en signifikant skillnad mellan grupperna i balanstest till fördel för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Den andra studien om MOST som 

fokuserade på programmets möjligheter och effekter att distribueras som videokonferens till 

personer på landsbygden. Denna studie visar dock inga övriga signifikanta skillnader mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Programmet hålls från en större stad och en grupp på 

landsbygden samlas i en lokal med en medhjälpare. Programmet innehåller det vanliga MOST- 

programmets ämnen med lite justeringar så att det passar personer på landsbygden. Det 

innefattar två timmars gruppträffar två gånger i veckan i nio veckor med en timme diskussion 

och en timmes fysisk träning. Det kvalitativa resultatet visar att det förekom ljudfördröjningar 

och vissa deltagare hade önskat mer avancerad motionsdel. Fördelarna med programmet var att 

dela erfarenheter, ökad motivation och beslutsamhet, att inte känna sig ensam, förståelse för 

anhöriga, att få bidra med att hjälpa andra, minskad isolering och att delta i motionsdelen. 

Studien redovisar resultat som är mätta två veckor efter avslutat program. 
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Marsden et al. (2010) studie undersökte ett grupprogram för personer med stroke och deras 

anhöriga (CLASSIC) om det var genomförbart på landsbygden. Programmet innehåller 

gruppträffar, en gång i veckan i sju veckor, fysisk träning, utbildning, egenvårdsprinciper och 

hälsa. Varje tillfälle innehöll en timmes fysisk aktivitet följt av hälsosamt fika och sedan en 

timmes utbildningsdel med föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppaktiviteter. Det är en 

liten kvantitativ pilotstudie som inte kan visa någon statistisk signifikans utan trender i 

förbättringar inom vissa områden för interventionsgruppen. Ett strokekunskapstest som inte är 

validitetsprövat användes, resultatet analyserades kvalitativt och detta resultat visade på 

förmodat bättre kunskap om stroke och riskfaktorer efter deltagande i programmet. Enligt 

trenderna visade interventionsgruppen bättre resultat i övergripande återhämtning, gångtest 

och självskattad livskvalitet än kontrollgruppen. I Stroke Impact Scale visade trenden 

förbättringar för interventionsgruppen i styrka, handfunktion, ADL, deltagande, 

kommunikation och emotionellt men inte i minne och rörlighet.  

Ett liknande upplägg med en timmes fysisk träning följt av te-paus och därefter en timmes 

utbildning med information om stroke samt egenvårdsstöd undersöks i White et al. (2013) 

studie. Det är ett nio veckors pilot Masterstrokeprogram, som hölls en gång i veckan med 

utgångspunkt att medverka till livsstilsförändringar och minska risken för ny stroke. Olika 

teman som tas upp är riskfaktorer, nutrition, hantera komplikationer till stroke som depression 

och isolering.  Kvantitativa (icke signifikanta) resultat visade förbättring i gångtest, 42 procent 

hade minskat i midjemått och 60 procent hade lägre vilopuls än innan deltagande i programmet. 

Signifikanta resultat visade på bättre matvanor, bättre kunskaper om stroke, varningssignaler 

och riskfaktorer ökad livskvalitet och bättre balans. Kvalitativa resultat bekräftade vissa 

kvantitativa resultat och de visade på förbättring i styrka, ökat socialt engagemang, möjligheten 

att träffa personer i samma situation och se hur andra hanterar olika situationer samt minskad 

isolering. Ökad motivation till livsstilsändringar och att sätta upp mål upplevdes viktigt. 

Informations- och utbildnings inriktade program  

Informations- och utbildnings inriktade program innehåller artiklar med program som avser 

utbilda personen om stroke, förbygga ny stroke, och ge emotionellt stöd.   

I kategorin informations- och utbildning inriktade program ingår en artikel från Kina, en från 
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Taiwan, båda kvantitativa studier samt en mixad studie från Australien. Sit, Yip, Ko, Gun och 

Lee (2007) beskriver ett strokepreventionsprogram och Wang, Chen, Liao och Hsiao (2012) 

beskriver ett utbildningsprogram, båda sker i gruppform i åtta veckor. 

Strokepreventionsprogrammet sker en gång i veckan medan utbildningsprogrammet sker tre 

gånger i veckan. Deltagarna i båda programmen fick signifikant ökad kunskap om 

varningssignaler, medicinsk behandling och bättre kostvanor. I båda studierna var resultaten 

baserande på frågeformulär. I Wangs et al. (2012) studie tas även self-efficacy upp som en 

signifikant förbättring. Mumby & Whitworth (2011) beskriver ett program för personer med 

afasi efter stroke. Denna studie visar signifikant ökad livskvalitet hos deltagarna. 

 

Sit et al. (2007) beskriver ett stroke-preventions program för personer med mindre stroke. Varje 

tillfälle innehåller utbildning, övningar, och utbyte av erfarenheter i grupp med individuell 

reflektion. Deltagarna får genom att välja ett riskbeteende i taget att fokusera på med att sätta 

upp mål och handlingsplaner, lära sig strategier och utöva dem hemma mellan 

sammankomsterna.  Ämnen som disskuteras är strokefakta, konsekvenser och riskfaktorer, 

sekundär prevention, att känna till sin medicinering, hälsosam livsstil, och att sätta tankar i 

handling. Kontrollgruppen minskade i sitt deltagande i gångträning. Interventionsgruppen 

förbättrades signifikant i kunskap om varningssignaler, medicinsk följsamhet och bättre 

kostvanor. 

Dessa resultat stöds även i en randomiserad interventionsstudie av Wang et al. (2012) som 

utvärderat om patienter med mindre stroke som genomgår ett utbildnings- och rehabiliterings 

program har bättre kunskap om stroke, beteendeaktiviteter och self-efficacy än de som får en 

traditionellt utbildnings program. Interventionsgruppen var slumpmässigt utvald med 65 

strokepatienter från sju kommuner. I kontrollgruppen ingick 62 stroke patienter, gruppen fick 

utbildning och rehabilitering som normalt ges på sjukhus. Interventionsgruppen förbättrades 

signifikant i kunskap, varningssignaler, medicinsk behandling, riskfaktorer om stroke, kost 

faktorer, self-efficacy och socialt deltagande. 

Positivt resultat av sociala aspekter beskrivs även i Mumby och Whitworth (2011) studie som 

utvärderar utfallet och erfarenheter av personer med afasi efter stroke som deltar i CHANT 
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(Communication Hub for Aphasia in North Tyneside). Studien jämför inte med någon 

kontrollgrupp. Deltagarna kan delta i olika grupper som exempelvis gruppträffar med  olika 

teman en gång i veckan, i sex veckor med gruppdiskussioner enligt teman som följs av 

individuell målsättning. Personer som inte kan delta i grupper erbjuds en individuell variant. 

Ett annat individuellt program hjälper deltagarna att utifrån deras mål, behov och ambitioner 

utveckla relationer med olika serviceinstanser. En av dessa grupper är Art and Aphasia, där 

deltagarna får hjälp av konststudenter som fått utbildning om afasi. CHANT bidrar med 

volontärer som hjälper personer med afasi att komma hemifrån, använda transportmedel och 

känna sig mer oberoende. Resultatet visade en signifikant ökning i livskvalitet för personer som 

deltog i CHANT. Förbättrades gjorde 80 procent framförallt inom kommunikation och 

personliga faktorer och de som inte gjorde det hade insjuknat i ytterligare sjukdom. Personerna 

hade tillsammans uppsatt 84 mål, 82 procent av de uppsatta målen var helt eller delvis 

uppnådda efter fyra till sex månader. Mål som hade med kommunikation att göra var oftare 

delvis uppfyllda än helt uppfyllda. Som grupp ökade den självskattade känslan av förbättrad 

kommunikation och även en positiv uppfattning till att anpassa och kompensera 

kommunikations brister. De kvalitativa resultaten visade att de aktiviteter som upplevdes mest 

effektiva var gruppaktiviteten där deltagarna fick sätta upp mål, och kurser med inriktning på 

konst, IT, drama och musik. Gruppen Art and Aphasia hade många fördelar; möten med andra 

och ökat självförtroende samt sprida kunskap om afasi till allmänheten via en utställning. Det 

var värdefullt med både individuella och grupptillfällen. Deltagarna fick ökat självförtroende att 

delta i andra aktiviteter i samhället. Utbudet av aktiviteter efter behov var viktigt, att själv få 

bidra, komma tillrätta med dåliga erfarenheter, att känna sig oberoende samt att få känna sig 

förstådd och accepterad.  

Individuella program 

Kategorin individuella program omfattar artiklar med stöd i hemmiljö via telefon och 

hembesök. Fyra kvantitativa studier beskriver individuella program med olika upplägg. 

Här ingår en studie från USA där socialtjänsten gör hembesök och ringer hem till personen med 

stroke, och en studie från Israel där sjuksköterskestudenter träffar personen med stroke i 

hemmiljö. I dessa två studier framkom en minskning av depressiva symptom hos deltagarna. 
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Två av studierna är från Storbritannien och de beskriver individuella program där personen 

med stroke använder sig av en arbetsbok. Jones et al. (2009) studie redovisar en signifikant ökad 

self-efficacy och upplevd kontroll medan Joice, Johnston, Bonetti, Morrison och McWalter (2010) 

studie visar på att en arbetsbok är användbar bland personer med stroke. Det finns signifikanta 

resultat i både Nir, Zolotogorsky och Sugermans (2004) studie och Jones et al. (2009) studie som 

visar på ökat självförtroende hos deltagarna. 

 

Nir et al. (2004) undersöker effekten av en strukturerad omvårdnads intervention jämfört med 

vanlig rehabilitering. Sjuksköterskestudenter träffade den strokedrabbade i hemmiljö, en till två 

timmar, en gång i veckan i 12 veckor. Omvårdnadsinterventionen var skräddarsydd för att möta 

deltagarnas behov och fokuserade på egenvård, emotionell och kognitiv förmåga, med olika 

teman. Varje tema innehöll mål, en guide för att uppnå målen och en utvärderingsdel. 

Interventionsgruppen förbättrades signifikant jämfört med kontrollgruppen gällande 

funktionellt status och kostvanor. Båda grupperna förbättrades över tid i ADL-förmåga.  

Självuppfattad hälsa och självförtroende var signifikant bättre i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen tre månader efter avslutad intervention. Vid första mättillfället var det ingen 

skillnad i depression mellan grupperna, men vid mättillfälle två och tre var 

interventionsgruppen signifikant mindre deprimerade än kontrollgruppen.  

Nirs et al. (2004) studies resultat med förbättrad självuppfattad hälsa och självförtroende kan 

jämföras med Claibornes (2006) studie som visar signifikant ökad mental livskvalitet för 

deltagarna. Claiborne (2006) kontrollerade effekten av att socialtjänsten utför en 

vårdsamordnarmodell för öppenvårdspatienter med stroke. Ett hembesök genomförs en till två 

veckor efter utskrivning från sjukhus. Sedan kontaktas patienten per telefon varje vecka för ett 

samtal under 20-60 minuter. Syftet var att bedöma livskvalitet, hälsostatus och psykosociala 

frågor, tillhandahålla utbildning, asisstans och lämplig remiss vid behov. Socialtjänsten 

bedömer och hjälper till att lösa problem som exempelvis transportfrågor, ekonomiska delar, 

hushållssysslor, läkarbesök och anställningsfrågor. Det ingick även bedömning av mental hälsa, 

tillhandahålla krishantering och rådgivning samt att företräda patientens rättigheter. 

Rådgivning gavs gällande egenvårdsåtgärder. Interventionen kunde inte bevisa någon påverkan 
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på fysisk livskvalitet. Signifikanta resultat visade att mental livskvalitet och följsamhet till 

egenvårdsåtgärder ökade och depressiva symptom minskade under tre månader jämfört med 

kontrollgruppen. 

Jones et al. (2009) har genomfört en studie för att undersöka effekten av en egenvårds-arbetsbok 

för patienter med förstagångs stroke. I studien deltog sju män och tre kvinnor. För denna studie 

utarbetade Jones en arbetsbok tillsammans med strokedrabbade personer och strokekunniga 

experter. Arbetsboken innehåller fyra delar: I första delen beskriver de tio strokedrabbade med 

egna ord om hur de förbättrades över tid. Den andra delen handlar om hur de gick tillväga. 

Tredje delen innehåller exempel på deras strategier och fjärde delen består av en dagbok där 

deltagarna i studien får skriva små personliga delmål för varje vecka. Därtill lämnades sedan 

utrymme för att svara på frågor som utarbetats för att uppmuntra deltagarna och att få dem att 

reflektera över sina personliga resultat. Studien visar på förbättring i flertalet variabler för varje 

person. Två skalor visade signifikant förbättring i self-efficacy och upplevd kontroll av 

återhämtning. Jones et al. (2009) undersöker effekter av ett program med en arbetsbok hos 

personer med stroke medans Joice et al. (2010) utvärderar i sin RCT studie användbarheten av 

en arbetsbok för personer med stroke. Joice et al. (2010) program genomfördes under fem veckor 

med 103 deltagare med start sju veckor efter stroke.  Arbetsboken innehåller information om 

stroke och tillfrisknande varvat med övningar enligt kognitiv beteendeterapi för att uppnå 

copingstrategier och inspirera till egenvård. Med boken medföljde även en dagboksdel för 

individuella mål och självövervakning samt en avslappnings CD. Varje deltagare fick 

information om boken och hur den ska användas vid ett första hembesök. Ett andra hembesök 

gjordes en vecka senare för att stödja och diskutera deltagarens framsteg samt uppmuntra 

deltagaren till att använda boken, skriva i dagboken, och att lyssna på avslappnings CD. De två 

kommande veckorna kontaktades deltagaren två gånger via telefon. Den avslutande kontakten 

var via ett hembesök där deltagaren utvärderade boken. Av deltagarna betygsatte 90 procent 

arbetsboken som något bättre än användbart. Information och support komponenterna i boken 

var mer användbara än delen med beteende aktiviteter. Personer som hade höga förväntningar 

innan interventionen upplevde den mer användbar än de med låga förväntningar. 
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DISKUSSION 
Denna litteraturöversikt började med ett intresse för hur sjuksköterskan kan stötta 

strokedrabbade personer på lång sikt. Genom denna litteraturstudie har författarna till denna 

litteraturöversikt fått kännedom om både egenvårdsprogram och strokedrabbade personers 

upplevelse av deltagande. 

Metoddiskussion 

Studien är gjord som en litteraturöversikt för att finna vetenskaplig forskning om 

egenvårdsprogram och dess betydelse för personer med stroke. För att finna relevant 

omvårdnadsforskning genomfördes sökningar i databaserna PubMed och Cinahl.  Sökningen 

resulterade i övervägande kvantitativa studier och för att få mer kvalitativa studier gjordes 

ytterligare en sökning. Troligen hittades inte alla relevanta artiklar men förhoppningen är att 

sökningen resulterat i tillräckligt med material för studiens syfte. Utifrån artiklarnas 

referenslistor har manuellsökning genomförts och det resulterade i tre artiklar. Dessa artiklar 

söktes sedan i databaserna och med hjälp av medicinska bibliotekets personal. På grund av 

studiens tidsbegränsning fanns det inte ytterligare utrymme för fortsatt manuell sökning.  

De valda artiklarna till studien innehåller egenvårdsprogram för personer med stroke och 

betydelsen för deltagarna. Programmen innehåller något mer än bara information om stroke. 

Vissa svårigheter uppkom vid granskningen och vid kvalitetsbedömningen av studierna. 

Författarnas kunskap och erfarenhet av statistik är begränsad vilket kan ha lett till att vissa 

studier blivit över- eller undervärderade. Författarna har försökt ha en neutral och objektiv 

förhållning vid artikelgranskningen samt eftersträvat att inte påverkas av tidigare kunskaper. 

Under arbetets gång har författarna reflekterat och funderat mycket tillsammans om artiklarnas 

innehåll och kvalitet.  

Författarna hade önskat fler artiklar med kvalitativ ansats med tanke på studiens syfte.  Vid 

sökningen var det svårt att finna artiklar med ett perspektiv utifrån personer med stroke. I flera 

av studierna i denna litteraturöversikt ingår stroke drabbade personer med deras 

anhörigvårdare. I en studie ingår även personer med andra diagnoser än stroke. Det är dock 

tydligt beskrivet i studierna vad som handlar om personer med stroke så författarna i denna 

studie har koncentrerat sig på den delen. Studiens svagheter är att författarna har begränsad 
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språkkunskap, alla artiklar är publicerade på engelska varför författarna kan ha tolkat vissa 

nyanser i språket felaktigt. Några begrepp har även varit svåra att översätta till svenska. Inga 

svenska eller nordiska studier uppnådde denna studies syfte. Författarna i denna 

litteraturstudie har diskuterat för- och nackdelar med att inkludera flera studier med samma 

författare men anser att risken inte är så stor att dessa forskargruppers teorier tar en 

övervägande stor plats i resultatet.  Tre av artiklarna, Cadilhac et al. (2010), Kendall et al. (2007) 

och Catalano et al. (2003) har inte tydligt beskrivit tillstånd från etisk kommitté men de har visat 

på ett etiskt resonemang och beskrivit deltagarnas medgivande, dessutom finns det i en 

förstudie till Cadilhacs et al. (2010) artikel tillstånd från etisk kommitté tydligt beskrivet.   

I denna litteraturstudie ingår övervägande små studier och det är möjligt att större studier visat 

ett mer representativt resultat. Författarna anser att även om studierna är små kan det 

kvalitativa forskningsresultaten vara betydelsefulla vid utformningen av individanpassad  

hälso- och sjukvård. 

Resultatdiskussion  

Litteraturöversikten har genomförts med en tanke om att sjuksköterskor med kännedom om 

egenvårdsstöd och dess betydelse bättre skulle kunna stödja personer med stroke till individuell 

ändamålsenlig egenvård. Vården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen genomföras i samråd med 

patienten och med respekt för patientens självbestämmande och integritet (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763) Ett sätt att medverka till säker och trygg vård är att bedriva 

evidensbaserad omvårdnad. Vårdgivarens kliniska kunskaper och erfarenhet integrerar med 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevis (Engström et al. 2005). 

Även om denna studie inte har den högsta bevisbördan då resultatet baseras på små studier, 

anser författarna till denna litteraturstudie att resultatet tillsammans med andra studiers resultat 

angående egenvårdsprogram för personer med kroniska sjukdomar stärker detta resultat.  Det 

finns svårigheter att bedöma om deltagande i ett egenvårdsprogram resulterar i bättre egenvård 

hos personer med stroke eftersom olika studier mäter egenvård på olika sätt. Huibregts et al. 

(2008) visar en signifikant ökning i egenvård. En studie Kendall et al. (2007) fann att nio 

månader efter program hade kontrollgruppen sämre resultat i egenvård än 

interventionsgruppen men efter 12 månader var inte skillnaden så stor mellan grupperna. I 
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Claibornes (2006) studie beskrivs rådgivning gällande egenvårdsåtgärder och en ökad 

följsamhet till egenvård. Resultatet visar att målsättning är en viktig del för egenvård. Enligt 

Lorigs teori (Lorig & Holman, 2003) är målsättning ett av de fem egenvårdsprinciperna 

tillsammans med problemlösning, beslutsfattande, att använda sina resurser och skapa 

relationer till vårdgivare. Att sätta upp mål tycks enligt Sugavanam, Mead, Bulley, Donaghy och 

van Wijck (2013) bidra till förbättrad återhämtning, och det har en positiv verkan på patientens 

uppfattning av förmåga till egenvård och motivation.  

Några av studiernas resultat visar även på ökad motivation och ökat självförtroende. Enligt 

Lorig och Holman (2003) kan ett egenvårdsprogram i grupp motivera individen att delta i 

övningar som övriga gruppmedlemmar upplever positiva. Vidare beskriver ett antal studier 

ökad self-efficacy (tilltro till den egna förmågan). Olika mätinstrument för self-efficacy har 

använts i studierna. En kvantitativ studie kan ha svårt att säkerställa signifikant ökad self-

efficacy då däremot en kvalitativ studie av samma program kan visa deltagarnas egna 

upplevelser av ökad self-efficacy. Det kvalitativa resultatet kanske kan användas i utformandet 

av egenvårdsstöd.  

Enligt Robinsson-Smith (2002) finns ett starkt samband mellan egenvård, self-efficacy och 

livskvalitet efter stroke. Ökad livskvalitet redovisas i flera studier om egenvårdsprogram. Enligt 

SBU (2012) är livskvalitet ett omfattande och komplext mått på individens värdering av dennes 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Livskvalitet är svårt att mäta, det finns ett stort 

antal olika mätmetoder och man kan få olika resultat beroende på vilken mätmetod man 

använder.  

Minskad depression visas hos flera deltagare som genomgått ett egenvårdsprogram. Detta kan 

jämföras med Baseman, Fisher och Wards (2010) studie som visar att social integration har 

signifikant samband med depression, funktionellt status och övergripande återhämtning i 

stroke. Denna litteraturstudies resultat visade på ökat socialt engagemang, betydelsen av socialt 

deltagande, och att träffa andra personer i samma situation samt att få stöd och hjälpa andra. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att detta skulle kunna kopplas till människans 

grundläggande behov, den sociala kontakten med andra och att vara en del av något. Detta 

stöds av Behm, Wilhelmson, Falk, Eklund, Zidén och Dahlin-Ivanoffs (2014) studie med 
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betydligt bättre självskattad hälsa efter deltagande i gruppmöten eller hembesök för äldre 

personer. Mötena fokuserade på individuella behov och motiverade till hälsofrämjande 

beteende. Uppföljningen två år senare visade att deltagarna bevarade både den fysiska och 

psykiska hälsan bättre vilket är intressant för denna litteraturstudie där det inte förekommer så 

långsiktiga resultat. I ett pågående projekt vid mittuniversitetet i Sundvall samarbetar 

A. Källman Alm med anhörig- och närstående enheten i Härnösand. Detta projekt är en 

vårdmodell för demensvård med återkommande möten med den sjuke, anhöriga och 

vårdpersonal. De återkommande mötena ger hjälp och stöd av andra i samma situation. Där har 

det framkommit att den sjuke fått ökad livskvalitet och att vårdtiden på särskilda boenden 

minskat.  

 

Egenvårdsprogram med fysisk aktivitet beskriver ökad kunskap hos deltagarna, även övriga 

studier inom kategorin informations- och utbildningsinriktade program visade på ökad 

kunskap hos deltagarna. Cadilhac et al. (2010) visade att programmet med mer information om 

stroke var det program som visade på bättre deltagande och var mer ändamålsenligt. I 

Catalanos et al. (2003) studie beskrev deltagarna ökad medvetenhet och kunskap. I Hirsches 

(2010) studie däremot tyckte flera deltagare att de hade fått nog med information om stroke på 

sjukhuset medans andra önskade mer information inom vissa områden. Detta kan jämföras med 

en studie av Cameron (2013) som beskriver att sjuksköterskan i ett första steg kan fokusera på 

utbildning i sjukdomskunskap, för att individen ska få en förståelse för sin situation. Förståelsen 

är viktig för att kunna fokusera på egenvårdutbildningen med problemformulering, att ta 

beslut, använda sig av sina resurser och skapa en handlingsplan. 

Andra studier med egenvårdsprogram för personer med kroniska sjukdomar beskriver ökad 

förståelse, förbättrade matvanor och medicinsk följsamhet Gomersall, Madill och Summers 

(2011). Effing et al. (2009) redovisar ökad känsla av kontroll, fysisk funktion och välbefinnande. 

Lorig & Holman (2003) presenterar förbättrad kommunikation med vårdgivare, förbättrad 

hälsa, minskad trötthet och oro.  
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I denna litteraturöversikt ingår studier där deltagarna har rekryterats via strokekliniker, 

rehabiliteringsavdelningar och strokeregister med hjälp av mail och brev. I någon studie har 

broschyrer delats ut via rehabiliterings kliniker eller posters har satts upp vid lämpliga 

organisationer. I många studier har man exkluderat personer med svåra kognitiva problem samt 

svår afasi. Det är svårt att veta om det är ett representativt urval i studierna. Når man alla stroke 

drabbade personer som har en önskan och/eller behov av att delta i ett egenvårdsprogram? De 

som har stora svårigheter och stort behov av egenvårdsstöd är kanske de som kan vara svårast 

att få med i en studie.   

 

Några av studierna i föreliggande litteraturstudie har ett stort bortfall vilket skulle kunna 

förklaras med att personer med stroke kan drabbas av återinsjuknande eller ny sjukdom. Det 

kan även finnas annat som påverkar deltagandet i egenvårdsstöd som exempelvis hinder att ta 

sig till ett program, kognitiva problem, personliga prioriteringar, socialt nätverk, ekonomi, 

tidpunkt för programmet och dess lokalisation. I Catalanos et al. (2003) studie där 30 av 73 

personer av olika anledningar inte lyckades delta i själva programmet det kan kanske även visa 

på svårigheten att hitta ett program som passar varje individ. Även Hirsche et al. (2010) belyser 

svårigheten för ett program att tillgodose allas behov. I denna litteraturstudies resultat har det 

framkommit att programmen genomförs i olika former från individuellt till grupp. För att 

kunna individanpassa egenvårdstödet skulle förslagsvis den strokedrabbade personen kunna få 

delta i några gruppträffar för att känna om detta är ett bra forum eller om det individuella 

egenvårdsstödet är att föredra. Faktorer som bör beaktas är individuella förutsättningar, 

resurser och behov samt ett genustänkande. 

Tidpunkten för utbildningen efter insjuknande skulle kunna ha betydelse för resultatet i 

studierna. Deltagande korttid efter utskrivning kan resultatet vara “normal” förväntad 

förbättring. Eller så påverkas resultatet negativt då individen har fullt upp med återanpassning i 

hemmiljön. I Hirsches et al. (2010) studie önskade majoriteten av deltagarna att så snabbt som 

möjligt efter insjuknandet delta i programmet, medan Joice et al. (2010) studie där deltagarna 

två veckor efter utskrivning från sjukhuset deltog i programmet, tyckte majoriteten att en viss 

del av programmet inte var användbart. Jones, Livingstone och Hawkes (2013) beskriver i en 
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studie olika yrkesgrupper som fått utbildning i att leda egenvårdsprogram. De anser att det är 

mycket individuellt tidsmässigt när en person är redo att ta till sig egenvårdsprinciper.  

 

Uppföljningens längd skiljer sig åt mellan studierna. Författarna till denna litteraturstudie har 

funderat på hur resultatet sett ut om de flesta studier hade längre uppföljningstid. Studierna 

sträcker sig vanligen mellan tre till sex månader, endast Kendall et al. (2007), Mumby och 

Whitworth (2011) och Catalano et al. (2003) har tolv månaders uppföljning. Catalano beskriver 

hur deltagarna i gruppen tycker att det är en utmaning att hålla sig till sina livsstilsförändringar 

och strategier när programmet är slut. Huijbregts et al. (2009) och Hirsche et al. (2010) har 

redovisat resultat en till två veckor efter programmets slut. Det skulle vara intressant att veta om 

studierna som visat förbättringar efter sex månader hade fortsatt positivt resultat efter 12 

månader eller mer.  

 

Det var svårt att finna forskning från Sverige om egenvårdsprogram för strokedrabbade. Ingen 

studie i litteraturöversikten är utförd i Sverige vilket kan påverka generaliserbarheten men och 

andra sidan kan artiklar från flera världsdelar ge en mer övergripande bild. Kulturella och 

sociala skillnader kan förekomma i olika delar av världen. Olikheter vad gäller sjukvårdens 

organisation och synen på hälsa och egenvård kan i sin tur kan ha påverkat studiernas resultat. 

Ett medvetet val har gjorts att inte utesluta någon studie beroende på vart studien är utförd eller 

vilken profession som utfört programmet. I två studier utförs interventionen av 

sjuksköterskestudenter respektive socialtjänsten, vilket skulle kunna utföras av en 

distriktssköterska i Sverige.  

 

I en Motion 2013/14: So546 Sveriges Riksdag tillkännager riksdagen ett förslag, att i samverkan 

med sjukvården inleda ett arbete med att öka förekomsten av evidensbaserade 

egenvårdsutbildningar för patienter med kroniska sjukdomar. Där framgår att i Socialstyrelsens 

hälso- och sjukvårdsrapporter bedöms egenvårdsprogram bli nödvändiga i framtiden. 

Författarna till denna litteraturstudie har en förhoppning om att egenvårdstöd för personer med 

kroniska sjukdomar kommer bedrivas i mycket större utsträckning än i dagsläget inom svensk 
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hälso- och sjukvård. Troligen gynnar någon form av egenvårdstöd såväl den enskilde individen 

som sjukvårdens ansträngda resurser. I Marks, Allegrante och Lorigs (2005) litteraturöversikt 

om egenvårdsprogram för kroniska sjukdomar redovisar flera studier ett minskat behov av 

akuta läkarbesök och öppenvårdsbesök samt färre vårdtillfällen. Även Effing et al. (2009) 

redovisar ett minskat behov av läkarbesök efter deltagande i egenvårdsutbildning.  

 

Det är för många personer en livskris att drabbas av en stroke vilket också leder till att 

livsstilsförändringar är svårare att utföra. Sjuksköterskans roll är att stödja, motivera och 

informera patienten till förändring för att bibehålla livsstilsförändringar. Enligt en del ur 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan 

främja hälsa och förebygga ohälsa samt identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Vid behov 

motivera till livsstilsförändringar samt identifiera och bedöma patienters resurser och förmåga 

till egenvård (SOS, 2005). Långtidseffekten av egenvårdsutbildning är oklar men förslagsvis 

skulle återkommande uppföljnings tillfällen kanske kunna leda till en mer hållbar effekt av 

egenvårdstöd. Enligt denna studies resultat kan egenvårdsprogram och egenvårdsstöd troligen 

ha stor betydelse för personer med stroke gällande egenvårdsfärdigheter, livskvalitet, self-

efficacy, motivation, målsättning, socialt deltagande, kunskap, självförtroende, rörelseförmåga, 

och depression. Programmen bör genomföras utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på 

individuella behov och resurser. 
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Förslag på framtida forskning 

● Studier med långtidseffekter av egenvårdsprogram för personer med stroke. 

● Studier med mätinstrument för gruppen av patienter med allvarliga konsekvenser av sin 

stroke som kognitiva nedsättningar och afasi av olika grad. 

● Studier som mäter egenvård specifikt för män respektive kvinnor med stroke. 

 

Slutsats 

Strokepatienter finns i många olika delar av vården och med mer kunskap om egenvårdstöd 

kan det ge en vägledning för hur hälso- och sjukvårdspersonal på bästa sätt kan stödja och 

motivera till ändamålsenlig egenvård. Flertalet studier visar att egenvårdstöd kan vara till vinst 

för den enskilde individen och en besparing för vårdens ansträngda resurser men ytterligare 

forskning krävs för att se långtidseffekter av egenvårdsprogram för personer med stroke. 
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av att uppnå saker genom att använda 

strategier för att få mer kontroll över sin 
situation.  

När programmet var slut var det en utmaning 

att fortsätta med strategierna och hålla sina 

livsstilsförändringar. 

Medel 

(II) 



 

 

 

Författare 

år och land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Claiborne 

(2006) 

USA 

Mäta effekten 

av 

biopsykosocial

a 

interventioner 

med 

coordinerad 

omsorg för 

öppenvårds 

patienter med 

stroke. 

n=28 

intervention 

=16 

kontroll=12 

bortfall=5 

 

 

RCT 

Interventionsgrupp: 

Hembesök och 

telefonrådgivning en 

gång i veckan via 

socialtjänsten.  

Bedömning av 

Livskvalitet 

Depression  

Psykosocialt 

Följsamhet till 

egenvård 

Servicebehov 

Mätning efter 3 

månader 

Förbättrat mentalt livskvalitet, depressiva 

symptom förbättrades och följsamhet till 

egenvårdsåtgärder ökade för 

interventionsgruppen. 

Hög 

(I) 

Hirsche  

m fl 

(2010) 

Kanada 

Undersöka 

upplevelsen av 

ett CDSM 

(Chronic 

Disease Self-

Management) 

program för 

personer med 

stroke, MS och 

ryggmärgsska

da. 

n=22 totalt 

n=13 stroke 

bortfall=0 

ingen 

kontrollgru

pp 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Prospektiv och 

Retrospektiv 

 

Interventions grupp: 

Ett sju veckor långt 

egenvårdsprogram i 

workshop format. 

Semi-strukturerad 

intervjuguide. 

Intervjuer inom en 

vecka efter avslutat 

program. 

 

Stor betydelse att dela erfarenheter med 

andra i samma situation och hjälpa varandra.  

Workshop formatet var uppskattat. 

Målsättnings delen upplevdes viktig, så även 

cooping. 

Den yngsta deltagaren önskade att 

grupperna skulle vara åldersvis. 

Olika åsikter om hur mycket information 

som önskades. 

 

 

Medel 

(II) 

 



 

Författare 

år och land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Huijbregts 

(2008) 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

Jämföra ett 

egenvårdspr

ogram 

MOST 

(Moving On 

after Stroke) 

med ett 

standard 

utbildnigs 

program 

LWS (Living 

with Stroke). 

n=18 

(MOST) 

n=12(LWS) 

bortfall(T2)=

4 

bortfall(T3)=

3 

bortfall 

(totalt)=7 

Mixad metod 

Longitudinell 

Kohort studie 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Interventionsgrup

per: 

Ett åtta veckors 

egenvårdsprogram 

två gånger I 

veckan med 

diskussion I grupp 

samt fysisk 

aktivitet.  Ett 

uppföljnings 

tillfälle efter sex 

veckor. 

Ett sex veckors 

egenvårdprogram 

med gruppträffar, 

en gång I veckan. 

ingen fysisk 

aktivitet. 

Bedömning av  

Fysisk balans 

RNL-index som mäter 

egenvård, deltagande I 

aktiviteter, 

familjeroller, socialt 

deltagande. 

Depression 

Fysisk och psykisk 

svårighetsgrad av  

personens funktionshi

nder/  

funktionsnedsättning . 

Fokus grupper. 

Mätt innan och efter 

program samt 3 

månader efter 

program. 

Deltagare i MOST gruppen förbättrades 

signifikant i ABC skalan. 

LWS deltagare förbättrades endast i FIM poäng. 

Ingen större signifikant skillnad i deltagande vad 

gäller träningsdelen. 

MOST gruppen skattade programdelen med kort 

och långsiktiga mål högt. De önskade mer 

individuellt anpassad träning. Separata 

samtalsgrupper för stroke- drabbade och deras 

anhöriga/vårdare uppskattades. 

LWS gruppen upplevde tillfredsställelse.  

Båda grupperna tyckte att det var viktigt att träffa 

andra personer med stroke. 

 

 

 

Hög 

(I) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Huijbregts  

et.al. 

(2009) 

Kanada 

Utvärdera 

möjligheten 

och effekten 

av MOST 

(Moving On 

after 

Stroke)- 

programmet 

via 

tele/video 

leverans. 

n=26 

intervention

: 

stroke=10  

anhörig=6 

kontroll: 

stroke=8 

anhörig=2 

bortfall=2 

Experimentell pilot 

studie 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Interventionsgrup

p: 

Gruppträffar två 

gånger i veckan i 

nio veckor. 

Diskussion samt 

fysisk aktivitet. 

 

Bedömning av 

Fysisk balans 

Välmående 

Uppnådda mål 

Depression  

RNL-index som mäter  

egenvård, deltagande I 

aktiviteter, 

familjeroller, socialt 

deltagande. 

Fokus grupper. 

Mätt inom två veckor 

efter programmet. 

Fördelar för interventionsgruppen: Delge 

erfarenheter, medverkan I övningar, ökad 

motivation och beslutsamhet.  Ökad förståelse för 

anhöriga och en känsla av att bidra genom att 

hjälpa andra samt minskad isolering. 

Nackdel: Motionsdelen var inte tillräckligt 

individualiserad. 

Ljudfördröjning under videokonferens. 

 

 

Medel 

(II) 

 

Joice et.al. 

(2010) 

UK 

Strokedrabb

ades 

erfarenheter 

och 

upplevda 

nytta av en 

stroke 

arbetsbok 

intervention

. 

n=203 

intervention

: 

n=103 

kontroll=100 

n=78 

slutförde 

intervention 

n=59 

slutförde 

utvärdering

en 

RCT 

 

Interventionsgrup

p: 

Ett individuellt 

fem veckors 

egenvårds  

program med en 

arbetsbok för 

personer med 

stroke. 

 

Utvärderingsformulär 

med påståenden inom 

områdena information, 

support och beteende 

aktiviteter. 

 

90% betygsatte arbetsboken som ”bättre än något 

användbart”. 

Informations- och support delen i arbetsboken 

skattades som betydligt mer användbara än  

delen med beteende aktiviteter. 

 

 

 

 

Medel 

(II) 



 

Författare 

år och land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Jones et.al 

(2009) 

UK 

 

Effekten av 

en egenvårds 

arbetsbok 

intervention 

för personer 

med 

förstagångs 

stroke. 

n=10 

bortfall=0 

ingen 

kontrollgru

pp 

Före- efter design 

Interventionsgrupp

: 

 Ett individuellt 

egenvårdsprogram 

med en arbetsbok. 

 

Bedömning av  

Self-Efficacy 

Upplevd kontroll 

Förflyttning 

ADL 

Fysiskt och socialt 

resultat Depression och 

ånget 

Förbättring i flertalet variabler för varje person. 

Dock bara två skalor som mätte self- efficacy och 

upplevd kontroll bevisades statistiskt signifikant. 

 

 

Medel 

(II) 

Kendall 

et.al. 

(2007) 

Australien 

Undersöka 

nyttan av 

CDSM 

(Chronic 

disease Self-

Management

) 

programmet 

hos personer 

med stroke. 

n=100 

intervention

= 58 

kontroll=42 

bortfall=29 

Longitudinell 

RCT 

 

Interventionsgrupp

: 

Ett sju veckor långt 

egenvårdsprogram

, en gång I veckan. 

Bedömning av 

Livskvalitet 

Fysiska, psykiska, 

sociala och 

egenvårdsdomäner. 

Self-efficacy 

Mätt tre, sex, nio och 

tolv månader efter 

program. 

Ingen påverkan på self-efficacy och inget bevis för 

bättre humör eller social medverkan. 

Kontrollgruppen rapporerade minskad funktion 

gällande familjeroller, ADL, egenvård och 

arbetsproduktivitet, ett år efter stroke 

insjuknande. Men vid sista mättillfället, ett år efter 

programmet, hade båda grupperna liknande 

resultat. 

 

Medel 

(II) 



 

Författare 

år och land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Marsden 

et.al. 

(2009) 

Australien 

 

Undersöka 

möjligheten 

och om det 

finns några 

vinster med 

ett grupp 

program 

(CLASSIC) 

för kommun 

invånare 

med stroke.  

n=52 

Intervention

= 

12 stroke 

9 anhöriga 

Kontroll= 

13 stroke 

8 anhöriga 

bortfall=10 

Pilot  

randomiserad 

kontrollerad 

 

Interventionsgrupp

: 

Ett sju veckor lågt 

program, en gång i 

veckan med fysisk 

aktivitet och 

utbildning. 

Bedömning av 

Kommunikation, ADL, 

handfunktion, minne, 

rörlighet, deltagande, 

styrka, emotionellt. 

Gångtest 

 
 

Trenden var (inte signifikant säkerställt) att 

interventionsgruppen hade en övergripande 

förbättring. 

Interventionsgruppen hade en förbättring i 

gångtest och i 7 av 9 domäner i Stroke Impact 

Scale. 

 

 

 

 

 

Medel 

(II) 

 

Mumby, 

Whitworth 

(2012) 

Australien 

 

Utvärdera 

utfall och 

erfarenheter 

av personer 

som deltar i 

CHANT 

(Communica

tion Hub for 

Aphasia in 

North 

Tyneside) 

n=39 

bortfall=9 

 

Interjuer 

n=3(afasi) 

bortfall=1 

ny deltagare 

=1 (afasi) 

n=2 

(volontär/ 

sociala 

sektorn) 

Ingen 

kontrollgru

pp. 

 

Kvantitativ Kohort. 

Kvalitativ del 

baserat på tolkande 

principer från 

grounded theory. 

 

Interventionsgrupp

: 

Deltagande i någon 

av grupperna eller 

någon individuell 

del som 

programmet 

erbjuder. 

 

 

Bedömning av  

Livskvalitet ( fysiskt, 

kommunikation, 

psykosocialt, energi) 

Uppnådda mål 

Självbedömning inom 

kommunikation, 

personliga faktorer, 

relationer, omgivning. 

 

Semi  strukturerade  

intervjuer. 

 

Uppföljning 12 

månader. 

Signifikant övergripande förbättring i livskvalitet 

främst inom områdena kommunikation och 

psykosocialt. 

 I själv bedömningen  (A-FORM) hade 80% 

förbättrats främst inom kommunikation och 

personliga faktorer. 

82% av uppsatta mål var helt eller delvis 

uppnådda  efter 4-6 månader. 

 

Betydelsefulla aktiviteter var kamratstödd 

målsättning och klasser som var designade för 

personer med afasi (Art and Aphasia, IT basics, 

mm) , hjälp att kommunicera och ökat 

självförtroende. 

Betydelsefullt att känna sig förstådd och 

accepterad, bidra med något själv. 

Medel 

(II) 



 

Författare 

år och land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Nir et.al. 

(2004) 

Israel 

Undersöka 

effekten av 

strukturerad 

omvårdnads 

intervention 

bland 

personer 

med stroke. 

n=155 

intervention

= 73 

kontroll=82 

bortfall=19 

Intervention 

experimentell 

Stratifierad 

randomisering 

Interventionsgrupp

: 

Hembesök av 

sjuksköterskestude

nt en gång i veckan 

i 12 veckor. 

Bedömning av 

Fysisk och psykisk 

svårighetsgrad av  

personens funktionshi

nder  

Dagliga aktiviteter 

 Depression  

Sjävskattad hälsa 

Upplevd kontroll 

Självförtroende 

Mätningar; innan 

program, efter 3 

månader och 6 

månader. 

Bättre resultat för interventionsgruppen i 

funktionellt status (FIM) depression (GDS), 

självupplevd hälsa, självförtroende och kostvanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

(I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare 

år och 

land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

Sit et.al. 

(2007) 

Hong 

Kong. 

Kina 

Fastställa 

effekten av ett 

stroke 

preventions 

program för 

personer med 

mindre stroke, 

n=190 

intervention

= 

77 

kontroll=70 

 

bortfall=43 

Quasi-experiment 

 

 

Interventionsgrupp

: 

Ett åttaveckors ,en 

gång i veckan 

sekundär stroke 

preventions 

program. 

Frågeformulär som 

inkluderar: 

Medicinsk följsamhet 

Frågor om livsstil 

Motion 

Mat dagbok 

Mätningar innan, en 

vecka efter och tre 

månader efter 

program. 

 

Förbättringar i interventionsgruppen vad gäller 

kunskap om varningssignaler, medicinsk 

följsamhet, bättre matvanor. 

 

 

 

Medel 

(II) 

Wang 

et.al. 

(2012) 

Taiwan 

Utvärdera ett 

utbildningspr

ogram för 

personer med  

mindre stroke  

n=170 

intervention

= 65 

kontroll=62 

 

bortfall=43 

Randomiserad  

Intervention 

 

Interventionsgrupp

: 

Ett åtta veckors 

utbildnings 

program, tre 

gånger i veckan.  

Frågeformulär 

innehållande stroke 

kunskap, beteende och 

själv förmåga; 

varningstecken/ 

medicinsk behandling, 

risk faktorer och 

diet/socialt deltagande.  

Mätningar innan, efter 

program och 6-

månaders uppföljning. 

Förbättringar i kunskap om varningstecken, 

medicinsk behandling, riskfaktorer och diet för 

interventionsgruppen. Gradvis förbättring i self-

efficacy och signifikant skillnad i beteende 

aktiviteter och socialt deltagande. 

Medel 

(II) 



 

Författare 

år och 

land 

Syfte Deltagare Studie 

design 

Instrument Resultat Kvalitet 

White 

et.al. 

(2013) 

Australien 

Undersöka 

om  ett pilot 

sekundär-

preventions 

grupprogram 

(Masterstroke) 

hjälper 

personer med 

stroke till 

livsstilsföränd

ringar för att 

minska risken 

för stroke. 

n=22 

bortfall=1 

 

Intervjuer 

n=9 

Ingen 

kontrollgru

pp. 

Mixad metod 

Pilot före-efter 

design. 

Kvalitativ 

 

Interventionsgrupp

: 

Ett nio veckors 

program, med två 

gruppträffar per 

vecka med både 

fysisk aktivitet, 

utbildning och 

egenvårdsstöd. 

Bedömning av 

Balans 

Gångtest 

Fett, fiber och saltintag 

Nikotinanvändning 

Livskvalitet 

Strokekunskap 

Midjemått 

Vilopuls 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Uppföljning tre 

månader efter 

program. 

Ej signifikanta resultat visade förbättring i 

gångtest, att 42% hade minskat i midjemått och 

60% hade lägre vilopuls än innan. Signifikant 

bättre matvanor, bättre resultat i gångtest, bättre 

kunskaper om stroke, varningssignaler och 

riskfaktorer och ökad livskvalitet. Kvalitativa 

resultat visade på förbättring i styrka, ökat 

socialt engagemang, möjligheten att träffa 

personer i samma situation och att se hur andra 

hanterar olika situationer, minskad isolering, 

motivation till livsstilsförändringar och att sätta 

upp mål upplevdes viktigt. 

 

 

Medel 

(II) 

 
 

 


