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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till olika 

funktionsnedsättningar/funktionshinder1. Efter genomgången stroke kan ett flertal 

riskfaktorer leda till återfall, mortalitet eller sjukdomsutveckling. Genom strukturerad 

prevention kan förändringar i levnadsvanor minska sådana risker. Sjuksköterskor på 

strokeenheter har i uppgift att informera strokepatienter om eventuella livsstilsrelaterade 

förändringar som bör genomföras. Syfte: Syftet med litteraturöversikten har varit att belysa 

forskning vad gäller livsstil och sekundär prevention för patienter efter stroke. Metod: 

Uppsatsen är en beskrivande litteraturöversikt som grundats på 14 vetenskapliga artiklar. 

Sökningen har utförts i databaser PubMed och Cinahl. Resultat: Analysen resultaterade i tre 

kategorier: risk-, friskfaktorer och sekundär prevention. Studien visade att patienter mådde 

bättre i efterförloppet av en stroke om regelbundna blodtryckskontroller genomfördes samt 

om vissa levnadsvanor förändrades. Förändringar i levnadsvanor visade sig också kunna 

förebygga recidiv. Resultatet visade att sjuksköterskor spelade en stor roll i genomförandet av 

detta. Diskussion:  Genom att mäta blodtrycket regelbundet under ett år efter stroke-debut 

kunde hälsotillståndet förbättras för patienterna. Det visade sig också att livsstilsförändringar 

i form av   minskning av  salt- och alkoholkonsumtion, ökat intag av grönsaker och frukt, samt 

medvetenhet om betydelsen av flavonoider, kalium, D och C-vitamin i kosten, kunde skapa 

förbättringar i hälsotillståndet hos patienter som  drabbats av stroke. Vad som också bidrog 

till att risken för återinsjuknande minskade var om patienterna kunde sluta använda tobak oh 

promenera minst 30 min per dag. Slutsats: Information och råd om sekundär prevention för 

patienter efter stroke ingår i sjuksköterskors ansvarsområde och behöver utvecklas enligt den 

senaste forskningen. Det är bättre att förebygga sjukdomen än behandla, vilket kan spara 

mycket pengar för samhället. 

 

 

Nyckelord: Friskfaktorer, levnadsvanor, prevention, riskfaktorer, sjuksköterska, stroke. 

 

                                                 
1 http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder 

http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder


Abstract  

Background: Stroke is one of the most common causes of disability. After completing the 

stroke can be a number of risk factors leading to relapse, mortality or disease progression. 

Through structured prevention, changes in their lifestyles reduce these risks. The nurse on the 

stroke ward has in its function to inform the stroke patients of any lifestyle changes. Purpose: 

The aim of this literature review was to highlight the research in terms of lifestyle and 

secondary prevention for patients after stroke. Method: Descriptive literature rewiew has been 

based on 14 scientific articles. The search was performed in databases PubMed and Cinahl. 

Results: The analysis results in three categories: risk, health factors and secondary prevention.  

The study showed that patients felt better after the course of a stroke, regular blood pressure 

checks were carried out and wheter certain lifestyles changed. Changes in living habits also 

proved to be able to prevent recurrence. The results showed that the nurses proved to have a 

major role in implementing of this. Discussion: Measuring of blood pressure regularly in one 

year after stroke onset could improve the health of patients. It was also show that lifestyle 

changes in terms of reduction of salt- and alcoholconsumption, increased the intake of 

vegetables and fruit, as well as awareness of the importance of flavonoids, calium, D and C- 

vitamin in the diet, could create improvements in the health status of patients affected by 

stroke. What also contributed to the risk of relapse was reduced if patients were able to stop 

using tobacco and walking at least 30 minutes every day. Conclusion: Information and advice 

on secondary prevention for patients after stroke is included in the nurse's responsibility and 

needs to be developed according to latest research. It is better to prevent that treat the disease, 

which can save a lot of money for the community. 

 

Keywords: health factors, lifestyle, nurse, prevention, risk factors, stroke. 
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Introduktion 

I den här studien belyses insatser av sekundär prevention för patienter efter stroke/transitorisk 

ischemisk attack (TIA) utifrån sjuksköterskans ansvarsområde. Avsikten med studien var att 

öka kunskapen om betydelsen av sekundär prevention för patienter efter stroke/TIA för att 

om det är möjligt att minska antalet återfall. 

 

Bakgrund 

Varje år vårdas cirka 25000 personer i Sverige med diagnosen stroke och de flesta av dem är 

över 65 år. Av dessa utgör cirka 15 % återfall enligt information från Stroke Riksförbundets 

Årsrapport 2013. Patienter som insjuknar i stroke utgör den patientgrupp som kräver flest 

vårddagar i Sverige (SBU, 2015). Stroke befinner sig på tredje plats som dödsorsak efter hjärt- 

och cancersjukdomar. Årligen ökar antalet insjuknade i stroke bland kvinnor och män mellan 

18 och 44 års ålder: med 1,3 % för män och 1,6 % för kvinnor (Rosengren et al., 2013). Förutom 

död är stroke förknippat med neurologiska handikapp hos vuxna. Män och kvinnor anses 

drabbade i ungefär lika stor utsträckning men det skiljer i ålder. Män insjuknar tidigare medan 

kvinnor dominerar i åldrar över 85 år (Riks-Stroke, 2013). 

 

Enligt Världshälsoorganisation (WHO) orsakas en stroke av störningar i blodtillförseln till 

hjärnan. Detta kan vara på grund av en blodpropp eller blödning i hjärnan och både leder till 

nedsatt tillförseln av syre och näringsämnen vilket orsakar skador i hjärnvävnaden. En mycket 

svår stroke kan orsaka plötslig död (WHO, 2015). Andra begrepp som används för stroke är 

slaganfall, insult eller hjärninfarkt – vilka alla har samma betydelse. 

  

Vården för de drabbade sker i Sverige ofta på speciella strokeenheter och de som vårdar är 

personal från olika discipliner. Det övergripande målet med vården på strokeenheterna är att 

mobilisera patienten så tidigt som möjligt. Eftersom det personliga lidandet är stort efter 

stroke, likaså lidandet för närstående bör  vården inrikta sig på stöd till såväl patienter som 

närstående (Rejnö 2012). Rejnö menar att detta stöd skulle kunna ske i likhet med det stöd som 

ges till patienter och närstående i palliativ vård.  
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Orsakerna till det växande folkhälsoproblem som stroke utgör  är en kombination av 

genetiska, fysiska och sociala riskfaktorer.  Dessa Riskfaktorer  delas in i två grupper: de som 

kan påverkas och de som inte kan påverkas. De senare är till exempel kön, ålder och ärftlighet. 

Påverkbara faktorer däremot är användning av  alkohol och tobak liksom  matvanor och fysisk 

aktivitet (Goldstein et al, 2011; Lövkvist, 2012). 

  

Eftersom ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall kostar samhället minst 120 miljarder 

kronor varje år och att nästan hälften av summan beräknas bero på tobaks- och 

alkoholmissbruk, matvanor och stillasittande, är det av stor vikt att  dessa risker kan minskas. 

När dessutom socialstyrelsen bedömer att 90 % av befolkningen vill ha sjukvårdens stöd att 

förändra levnadsvanor men bara 30 % får det är det ett problem som behöver åtgärdas (SBU 

2015). De som redan har drabbats av stroke löper stor risk att insjukna på nytt  om inte 

levnadsvanorna förändras. Det innebär att sekundär prevention måste genomföras. 

 

Denna typ av prevention efter stroke/TIA, anses dessutom avgörande för att minska 

sjuklighet, dödlighet samt samhällets kostnader (Mooe et al, 2013). Sekundär prevention 

bygger enligt författarna på identifiering av riskfaktorer, rekommendation av levnadsvanors 

förändring i rehabiliteringsplanen samt uppföljning av genomförandet via planerade 

återbesök på strokeenheten/mottagning av vårdpersonal som  är uppdaterad och behärskar 

aktuell kunskap om vilka preventiva åtgärder som kan påverka patientens tillfrisknande efter 

stroke (Mooe et al. 2013). 

 

Under senaste Stroketeamkongressen i Sverige i oktober 2014, rapporterades dock om brister 

beträffande personalens kunskaper. Bristerna avsåg exempelvis information om innebörden 

av stroke till patienter som drabbats eller löper risk att drabbas av stroke. Det diskuterades 

även vilka påverkbara riskfaktorer och levnadsvanor som bör förändras för att undvika 

återfall (http://www.stroketeamkongressen2014.se). Det ligger också i sjuksköterskans 

professionella ansvar att återkommande uppdatera sin kunskap för att kunna använda de 

senaste vetenskapliga rönen i allt vårdarbete (SFS 2010:659). 

 

När det gäller att förebygga återinsjuknande i stroke utgör sjuksköterskan en av dem som kan 

informera patienter som löper risk att få stroke, nyligen drabbats av stroke eller fått återfall, 

https://wwwpost2007.miun.se/owa/redir.aspx?C=gBENTJhvLUWwkGCFylTBUig6oSO2XtJIC-AmNYbjyTARgZRp5mZ9ZVG-vv4wP3mn50KL5RbgdQ4.&URL=http%3a%2f%2fwww.stroketeamkongressen2014.se
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om vinsten av förändrade levnadsvanor i profylaktiskt syfte. Dessutom är det viktig med 

syftet att nå ett bestående resultat, att  uppföljning samt att information lämnas muntligt och 

skriftligt till patienten och/eller till dennes anhöriga (SBU, 2015). 

   

Problemformulering 
 

Enligt SBU (2015) kan olika personalkategorier som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 

logopeder med flera medverka till återhämtning och förebyggande åtgärder, det vill säga 

sekundär prevention. Det skulle kunna förhindra onödigt lidande och kostnader, ibland även 

dödsfall. I det preventiva arbetet bör även sjuksköterskan kunna utgöra en aktiv del. För att 

kunna göra det behövs dock mer kunskap vad gäller betydelsen av olika levnadsvanor samt 

vilka preventiva åtgärder som visat sig mest effektiva. 

  

  

Syfte 

 
Syftet med denna uppsats var att belysa levnadsvanor och sekundär prevention för patienter 

som har drabbats av stroke. 

  

Metod 

Design 

Uppsatsen består av en beskrivande litteraturöversikt, som inkluderar 14 vetenskapliga 

artiklar inom valt specifikt ämne (Polit & Beck, 2008). Genom en strukturerad genomgång och 

urval av artiklar kom författaren fram till ett avgränsat vetenskapligt område som innefattar 

förebyggande åtgärder vid stroke. 

Datainsamling 

Avsikten med datainsamlingen var att ta del av forskning som rör levnadsvanor som både 

utgör risk och som förbättrar hälsotillståndet hos patienter efter stroke. Artikelsökning 

genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord valdes utifrån studiens syfte: stroke, 

stroke AND nurse, stroke AND lifestyle, stroke AND secondary prevention. Om rubriken 



- 4 - 

verkade vara relevant, lästes abstraktet till artikeln för att avgöra om den passade till 

uppsatsens syfte. Sökningarna gjordes mellan 2014-12-01 och 2015-02-03. Informationen om 

databaser, sökord, limits, urval och antal valda artiklar presenteras i Tabell 1 (Bilaga 1). 

Urval 

För att begränsa inriktningen på detta arbete, inkluderades bara artiklar där studiens deltagare 

var patienter med diagnosen transistorisk ischemisk eller hemoragisk stroke/TIA. Alla 

deltagare var över 18 år. Artiklar om stroke på grund av infektion, malignitet eller trauma 

exkluderades i urvalet. 

Alla artiklar som presenterades i resultatet är på engelska. Sökningsperioden begränsades till 

fem år och alla valda artiklar fanns i full text. För att garantera den vetenskapliga standarden 

för studien, exkluderades review-artiklar. Författaren fokuserade på artiklar med omvårdnad 

och sjuksköterskans roll i förändringsprocessen efter stroke. 

Urvalet av artiklar har skett i tre steg. Först lästes artiklarnas titlar och de artiklar som hade en 

titel som var relevant till uppsatsens syfte valdes ut. Därefter lästes abstrakten och ett nytt 

urval gjordes ifall det verkade relevant. I de fall artikeln verkade passande utifrån syftet, lästes 

den i sin helhet och en djupare granskning gjordes. Kvalitetsgranskning har skett enligt 

Carlsson och Eiman (2003, s.16-17) granskningsmallar (Bilaga 2, Tabell 2 och 3). 

Patientkategorin lungcancer bytes mot patienter efter stroke/TIA och deras levnadsvanor. 

Enligt nämnda forskare motsvarade ”grad 1” 80% av 47 maxpoäng för kvantitativa studier och 

80 % motsvarades av 48 maxpoäng för kvalitativa studier. Detta värde anges som hög kvalitet. 

”Grad 2”  motsvarade 70% av maxantalet poäng för både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Detta angavs som medelhög kvalitet. Kvalitetsbedömningen gjordes på samma sätt för 

samtliga artiklar. Utifrån kvalitetsgranskningen fick alla inkluderade artiklar hög kvalitet 

utom en artikel som bedömdes vara av medelhög kvalitet (Bilaga 4, Tabell 4). 

 

Slutligen var det 14 artiklar som mötte kriterier och syfte. Dessa sammanfattades i en 

översiktstabell 4 (Bilaga 4). Studierna var gjorda i olika länder: USA, Danmark, Frankrike, 

Australien, Storbritannien, Kanada, Finland, Kina, Grekland, Spanien och Tyskland mellan 

2010 och 2014. Majoriteten av studierna var kvantitativa (10 artiklar), som baserades på 

frågeformulär (6 artiklar) eller på enkät (4 artiklar); med kvalitativ ansats (3 artiklar), samt 
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med blandad ansats (1 artikel). Deltagarna i de valda studierna var övervägande kvinnor 

(185002 kvinnor och 86723 män). Deltagarnas ålder varierade, men ingen var yngre än 18 år. 

 

Dataanalys 

Analys och bearbetning av valda artiklar har skett utifrån studiens syfte och var inspirerad av 

Polit´s och Beck´s metod för bred innehållsanalys (Polit  & Beck, 2008). 

När analysen påbörjades, lästes artiklarna igenom två gånger i sin helhet för att få en 

övergripande förståelse av varje vald studie. Huvudfynden i artiklarna identifierades och 

markerades med olika färger beroende på dess innehåll och hur väl det stämde överens med 

syftet. Därefter kategoriserade och sammanställdes resultatet med hjälp av 

färgmarkeringarna. Detta resulterade i tre huvudkategorier vilka utgör resultatet i denna 

litteraturöversikt. 

  

Forskningsetik 

Det är viktigt att skydda människors värde, självbestämmande och integritet. Därför skall det 

finnas ett etisk hänsyn i forskningsarbete. Alla inkluderade artiklar var godkända av en etisk 

kommitté eller hade egna etiska resonemang och ställningstaganden enligt Olsson och 

Sörensen (2011, s. 86). I denna uppsats har författaren försökt vara så noggrann som möjligt i 

översättningar samt valt att inte medvetet exkludera avvikande fynd. Riktlinjer för kritisk 

granskning av etiskt förhållningssätt har inspirerats av Polit och Beck (2014, s. 93).  

 

Resultat 

Resultatet presenteras i form av tre kategorier med fokus på riskfaktorer, friskfaktorer och 

sekundär prevention. Med friskfaktorer menas faktorer som anses skyddande mot att drabbas 

av stroke. 
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Riskfaktorer 

 

Ålder och kön 

De vanligaste riskfaktorerna för återfall i stroke visade sig vara hypertoni, diabetes mellitus, 

högt Boddy Mass Index (BMI) med värde mer än 25 kg/m², det vill säga övervikt, 

hjärtsjukdomar, ateroskleros, rökning, dålig kost moster, höga blodfetter, korta sömntider, 

fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion. Studier visar att hypertoni, diabetes och höga 

blodfetter är de högst rangordnade kontrollerbara riskfaktorerna för återfall (Andersen et al. 

2010; Ovaisi et al. 2011; Zhang et al. 2012). Förekomst och frekvens av de olika riskfaktorer 

visade sig variera med både ålder, kroppsvikt, kön och levnadsvanor (Andersen et al. 2010; 

Mahe et al. 2010; von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). Till exempel uppmärksammades 

att kvinnor med känd hypertoni och övervikt hade högre risk för återfall i stroke medan män 

hade en ökad risk för återfall som en följd av hjärtsjukdom samt diabetes och/eller 

överkonsumtion av alkohol (Andersen et al. 2010). Kvinnor och män har likartade riskfaktorer 

för strokeåterfall men med vissa skillnader (Andersen et al. 2010; Mahe et al. 2010; von 

Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012).  Yngre kvinnor i 35-45 årsålder som hade drabbats av 

stroke var mer inaktiva och hade högre förekomst av bukfetma än män. Riskfaktorer som höga 

blodfetter, rökning, hypertoni och diabetes var däremot vanligare bland män och tydligast vid 

35 års ålder och äldre (von Sarnovski et al, 2013).  

 

Rökning och alkohol 

Rökning och överskonsumtion av alkohol visade sig vara andra vanliga riskfaktorer för 

strokeåterfall (Andersen et al. 2010). Rökare hade två till tre gånger större risk att få stroke än 

icke-rökare (Brunner Frandsen et al. 2012; Suner – Soler et al. 2012). Brukare av tobak löpte 

också två gånger större risk för hypertoni. En spansk studie visade att rökningens risker 

varierade mellan män och kvinnor. Kvinnor som var rökare hade större risk att få en cerebral 

eller subaraknoidal blödning än män (Suner-Soler et al. 2012). Hög alkoholkonsumtion har 

också visat sig vara en riskfaktor efter stroke (von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). När 

det gällde män sågs däremot ingen koppling till ålder, utan män i alla åldrar och med ett högt 

alkoholintag löpte likvärdig hög risk för stroke (von Sarnovski et al. 2013). Utöver alkohol sågs 

ateroskleros som riskfaktor för stroke och strokeåterfall. Detta var starkt förknippad med 
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andra riskfaktorer såsom höga blodkolesterolhalter, övervikt, fysisk inaktivitet, dåligt 

kostmönster och hypertoni (Suner-Soler et al. 2012). 

  

Ohälsosam kost 

Ohälsosamt kostmönster ansågs vara en annan riskfaktor (Mahe et al. 2010). Enligt en grekisk 

studie konsumerade patienter drabbade av stroke oftast mer produkter med dolt salt som 

bröd, skorpor, hårdost, fetaost, färsk ost, oliver.  Däremot åt  de drabbade i den studien mindre 

mängd konserverad mat och såser, produkter som också innehåller dolt salt (Kastorini et al. 

2012). 

 Strokepatienter som i sitt kostmönster hade låg frukt- och grönsakskonsumtion och högt intag 

av fett med animaliskt ursprung uppvisade högre benägenhet för strokeåterfall, än de som åt 

mycket frukt och grönsaker (Mahe et al, 2010). Sambandet mellan stroke och kost är 

kontroversiella och relativt lite undersökt. Forskare menar dock att det finns ett samband 

mellan animaliska fetter och risk för stroke och att förkalkning i halspulsådern var starkt 

förknippad med ohälsosamt kostmönster (Mahe et al. 2010). 

 D-vitaminbrist ansågs också ha samband med ökad risk att få stroke. I en amerikansk studie 

beskrevs ett samband mellan högre intag av D-vitamin och reducerad risk för kardiovaskulära 

sjukdomar hos män men inte hos kvinnor (Sun et al. 2011). 

 

Fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet hör också till riskfaktorer för stroke och för återfall i stroke (McDonnell et al. 

2014; von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). Det är något som McDonnell et al. (2014) 

menade var förknippad med bristande medvetenhet om vad fysisk inaktivitet innebär. De 

visade att deltagare i studien  associerade fysisk aktivitet med aktiviteter i dagliga livet (ADL), 

shopping, trädgårdsskötsel och vanligt hushållsarbete. Bara 25 % av deltagarna beskrev att de 

motionerade regelbundet. En fjärdedel av deltagarna hade en fatalistisk  inställning till sin 

egen stroke och berättade att det var oundvikligt på grund av ärftlighet eller att de hade otur.  

Det fanns också samband mellan ålder och aktivitet. Till exempel såg man att den fysiska 

inaktiviteten ökade med stigande ålder. Majoriteten av de som drabbats av stroke 

rapporterade bristande intresse (50 %), bristande motivation (52 %) och bristande kraft (42 %) 

att delta i aktiviteter (McDonnell et al. 2014; von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). 
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Friskfaktorer 
   

Ett hälsosamt kostmönster med medelhavsdiet ansågs av Kastorini et al. (2012) vara en 

friskfaktor. Det har också visat sig att flavonoider (vegetabiliska ämne med antioxidativa 

egenskaper) i kosten minskar risken för stroke (Cassidy et al. 2013; Mahe et al. 2010). Ökat 

intag av flavonoider har visat sig vara associerat med en minskad risk för ischemisk stroke 

med 19 %. Citrusfrukter och deras saft visade sig utgöra den huvudsakliga källan för 

flavonoider. I en studie där enbart kvinnor deltog visade sig detta vara kopplat till en minskad 

risk för stroke. Kvinnor med högre flavonoidintag visade också en tendens att röka mindre, 

än de med lågt intag. De hade också lägre intag av koffein och alkohol. Däremot tränade de 

mer och hade större intag av fiber, frukt och grönsaker. Citrusfrukter och juicer innehåller  

också andra substanser som kan minska risken för stroke, till exempel vitamin C och kalium 

(Cassidy et al. 2013; Mahe et al. 2010). Mahe et al. (2010) menar också att extra intag av kalium 

ger en lägre risk för stroke samt har sänkande effekt på blodtrycket och att kost som är rik på 

andra frukt och grönsaker sänker blodtrycket och minskar återfall i stroke(Mahe et al. 2010). 

  

Risken för stroke visade sig vara mindre bland dem som hade tre eller fler friskfaktorer i 

anamnesen: aldrig rökte, hade normal vikt på ett BMI <25kg/m², måttligt/högt motionerande 

vilket innebär promenader om minst 30 min per dag, hälsosam kost, konsumtion av grönsaker 

tre eller mer gånger per vecka och måttligt alkoholintag (1-209 g/vecka för män och 1-

139g/vecka för kvinnor)2 . Dessa forskare ansåg också att en hälsosam livsstil avsevärt 

minskade risken för total stroke hos både män och kvinnor oavsett status vad gäller hypertoni 

och vilken omvårdnad de fick (Zhang et al, 2012). 

  

 

Sekundär prevention 
  

När det gäller preventiva åtgärder visade Zhang et al. (2012) att det bör ställas krav på att 

förändra levnadsvanor för flera av de patienter som hade drabbats av stroke/TIA. Det visade 

sig också viktigt att regelbundet kontrollera blodtrycket och att få stöd och kunskap. 

                                                 
2 Ett standartglas har 12g alkohol som motsvarar 1,2 dl vin, 0,4 dl starksprit, 3 dl starköl eller 

5 dl folköl. Detta motsvarar cirka 2-2,5 flaskor vin per vecka för män och cirka 1-2 flaskor vin 

per vecka för kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2007). 
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Förändrade kostvanor 

När det gäller preventiva åtgärder riktade mot mat och matvanor har det visat sig att 

kostrekommendationer kring hälsosamt kostmönster är användbart som sekundär 

prevention, särskilt för dem som har riskfaktorer för stroke i anamnesen (Mahe et al. 2010). En 

särskilt diet rekommenderades av kinesiska forskare: saltrestriktion, kontroll av fettintag, 

adekvat frukt och grönsaks konsumtion (Chiu & Wong, 2010). En annan studie visade att 

patienter med högt BMI värde behöver gå igenom sitt kostmönster, få hjälp att korrigera detta 

och börja kontrollera vikten regelbundet (Mahe et al. 2010; von Sarnovski et al. 2013; Zhang et 

al. 2012).  

 

Fysisk aktivitet 

  

När det gäller preventiva åtgärder kopplade till att ändra patienters invanda motionsmönster, 

fick patienterna prova på att engagera sig i de aktiviteter som de var intresserade av och 

orkade med, med särskild fokus på de sociala aspekterna. För äldre patienter 

rekommenderades aktiviteter som var säkra och intressanta för dem (McDonnell et al. 2014; 

von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). Rekommendationen var att motionera under 

minst 30 min/dag eller åtminstone en timme varannan dag (Chiu & Wong, 2010). 

  

 

Rökavvänjning 

  

Rökavvänjningen visade sig ha stor betydelse för patienter efter stroke/TIA (Brunner Frandsen 

et al. 2012; Suner-Soler et al. 2012; von Sarnovski et al. 2013; Zhang et al. 2012). Patienter som 

drabbats av stroke ansågs ha ett perfekt tillfälle att sluta röka under sjukhusvistelsen. 

Rökavvänjning rekommenderades därför i stor utsträckning som sekundär prevention.  I en 

spansk studie analyserades olika effekter av rökavvänjning under första året efter strokedebut. 

Detta kopplades samman med lokalisationen av hjärnskadan (Suner –Soler et al, 2012). 

Resultatet visade att 69,1 % av 110 deltagare hade slutat röka under sjukhusvistelsen. Vid 

uppföljning ett år efter strokedebuten hade 40 %  av 110 deltagare slutat röka helt. Studien 

visade dock inget samband mellan lokalisation av hjärnskadan och rökstoppet. Vad studien 
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däremot visade var att bara en tredjedel av deltagarna associerade tobaksmissbruk med 

stroke. Forskarna ansåg att detta berodde på bristande medvetenhet om riskfaktorer för stroke 

hos den allmänna befolkningen i Spanien. Behovet var däremot stort att förändra 

informationen om rökning som en sekundärpreventiv åtgärd (Suner – Soler et al. 2012).  I en 

dansk studie försökte forskare hitta skillnad mellan intensiv rökavvänjning och vanliga 

rökavvänjningsmetoder.  Undervisning av en auktoriserad rökavvänjningsinstruktör och 

användande av nikotinersättning påverkade dock inte hastigheten för rökstopp för patienter 

efter stroke. I stället fann forskarna att brist på motivation var vanligaste orsaken till att inte 

sluta röka (Brunner Frandsen et al. 2012).

 

 

Kontroll av blodtryck 

För att kunna minska riskerna för strokeåterfall bör strokepatienter med hypertoni kontrollera 

blodtrycket regelbundet under de närmaste månaderna efter insjuknandet (Chiu & Wong, 

2010; McAlister et al. 2014; Ovaisi et al. 2011; Ovaisi et al. 2013). En del av de drabbade 

patienterna kunde utföra detta i form av självkontroller. Sådana självkontroller kunde skötas 

genom telefonuppföljning från sjuksköterskans mottagning, något som visade sig vara en 

effektiv preventiv åtgärd. Det krävs emellertid mer insatser för att förbättra effekten av 

kontrollerna och för att öka frekvensen av blodtryckskontrollerna, anser Ghiu och Wong 

(2010). 

 Preventiva åtgärder som blodtryckskontroll utgår från två viktiga aspekter som handlar om 

frekvensen (varje vecka) och tiden (på morgonen). Det var dessutom mycket viktig att 

kontrollera blodtrycket under längre tid efter att insjuknandet i stroke  (Chiu & Wong, 2010). 

Senare har Ovaisi et al. (2013) genomfört en ny undersökning, där patienter  inte hade någon 

support från sjuksköterskan när det gällde blodtrycksövervakning. Resultatet visade att 

patienter kunde ansvara för blodtrycksövervakning själv under förutsättning att de inte hade 

begränsande funktionsnedsättningar eller funktionshinder. 

 

Stöd 

Uppföljningen via telefonsamtal spelade stor roll för patienten och uppmuntrade dem att 

fortsätta med blodtryckskontroller regelbundet. Till skillnad mot andra 

kommunikationsmetoder kunde sjuksköterskan under telefonsamtal identifiera förekomsten 

av nya symptom, följa upp förändringar i levnadsvanor samt uppmuntra till deras 
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genomförande. Telefonrådgivning underlättade effektivt tillgängligheten för patienterna och 

var en bra komplettering till vanliga rutiner på sjuksköterskans mottagning (Chiu & Wong, 

2010). Det visade sig också att patienterna uppskattade kontakten med en erfaren 

sjuksköterska specialiserad på stroke, som kunde svara kompetent på frågor samt ge 

patienterna praktiska råd kring problem (Chiu & Wong, 2010; Ovaisi et al. 2011).  

Vid en studie i Kanada fick strokedrabbade patienter  support av en kompetent sjuksköterska 

och av en farmaceut i separata grupper. Vid uppföljning efter sex månader visade det sig vara 

större klinisk förbättring bland patienter som hade haft kontakt med farmaceut än de som fått 

support av en sjuksköterska (McAlister et al. 2014). 

 

Kunskap 

Planering av kostnadseffektiva förebyggande åtgärder ansågs kräva extra kunskaper om 

riskfaktorer för stroke samt hur riskfaktorerna stiger med ökade ålder. Att skaffa kunskap om 

varje patient genom att undersöka och gå genom riskfaktorer var också ett effektivt sätt att 

minska risken för stroke (Zhang et al. 2012).  

  

Det var också viktig att all information och rådgivning som patienten fick angående preventiva 

förändringar av levnadsvanorna innehöll förklaring om hur förändringen skulle kunna vara 

praktiskt realiserbar (Mahe et al. 2010; McDonnell et al. 2014; Zhang et al. 2012). Studier visade 

också att patienter behöver en tydlig plan för att inte återvända till sin gamla livsstil. 

Individuell anpassad rehabiliteringsplan har visat ge ett bättre resultat vid behandling och 

stöd för strokepatienter (Mahe et al. 2010; Ovaisi et al. 2011; Zhang et al. 2012). 

  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa levnadsvanor och sekundär prevention för 

patienter som har drabbats av stroke. Analysen visade att riskfaktorerna var många och att de 

balanserades av friskfaktorer. Det visade sig också att livsstilsförändringar och stöd från 

sjuksköterskor när det gäller blodtryckskontroller var betydande faktorer i ett preventivt 

arbete. 
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Metoddiskussion 

Efter kritisk granskning av litteraturöversikten kom författaren fram till olika styrkor och 

svagheter i sitt arbete. 

Inkluderade artiklar kommer från olika länder. Det är något som både kan ses som en styrka 

och en svaghet. Styrkan är de gemensamma fynden medan svagheterna kan vara att till 

exempel forskning om matvanors betydelse i södra Europa inte direkt kan föras över till 

svenska förhållanden. Alla valda artiklar var publicerade mellan 2010 och 2014 och har gett 

bra översikt över den senaste forskningen. På grund av att artiklarna var såväl kvalitativa som 

kvantitativa och mixade, visar uppsatsens resultat på en metodologisk bredd. Samtliga artiklar 

hade etisk godkännande. Sökningarna gjordes via två databaser: PubMed och Cinahl. Alla 

sökord vid artikelsökning har medverkat till ett acceptabelt resultat, där antal träffar blev 

tillräckliga och väl avgränsade i relation till det undersökta området. 

 

Deltagarna i alla artiklar var av båda kön utom i en artikel, där undersökningen gällde enbart 

kvinnor. De valda artiklarna fanns i fulltext i använd databas. Med den begränsningen kan 

författaren ha missat värdefulla artiklar vilket kan anses vara en brist i litteraturöversikten. 

Dessutom är alla studier som presenterats i resultatet publicerade på engelska och därför kan 

översättningen bero på missförstånd som kan ha påverkat analysen. Artiklar skrivna på ett 

annat språk kunde vara värdefulla för den här studien men författaren begränsade urvalet 

med artiklar på engelska. 

Vid resultatanalysen har kategorisering gjorts. Det dock inte varit helt enkelt att skapa tydliga 

kategorier då olika delar av resultaten kunde passa in i andra rubriker. Författarens 

erfarenheter som kvinna och sjuksköterska på strokeenheten på ett litet sjukhus kan ha 

påverkat den gjorda analysen. 

  

Resultatdiskussion  

 

Risk och friskfaktorer 

I resultatet framkom att flavonoider hör till den största gruppen i vegetabiliska ämnen som 

används inte bara för sekundär prevention utan att förbättrar hälsotillståndet allmänt. Intresse 

för flavonoider kan hänföras till upptäckten av deras antioxidativa egenskaper och dess 
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förmåga att neutralisera fria radikaler. Detta innebär att flavonoider kan förändra aktiviteten 

hos många enzymer vid metabolism. Flavonoider är utbrett i livsmedel och drycker av 

vegetabiliskt ursprung. De återfinns inte bara i citrusfrukter utan även i lök, grön te och mörk 

choklad (Sesso et al, 2003). Blåbär är också rika på flavonoider. Patienter som drabbats av 

stroke behöver extra intag av flavonoider på grund av deras egenskaper att förbättra/återställa 

hjärnan efter skadan, minska komplikationer och påskynda tillfrisknandet. 

 

Forskarna i flera av de valda studierna diskuterade kostmönster för patienterna som drabbats 

av stroke. Till ett oväntat resultat kom amerikanska vetenskapsmän när det gällde D-vitamin 

intaget. Det visades bara vara män som hade lägre risk för  kardiovaskulära sjukdomar vid 

extra intag av D-vitamin (Anderson et al. 2010). 

Nu för tiden diskuteras påverkan av extra D-vitamin intag på hälsotillståndet, särskild i 

nordiska länder med brist på solljus. Flera forskare i olika länder är inte eniga om vad som ska 

anses vara normala nivåer av D-vitamin i blodet, men är eniga om att  D-vitamin är en viktig 

del i kosten för strokepatienter. Det är ett fettlösligt vitamin som spelar en stor roll i 

kalciumhomeostas och bibehållande av normal funktion i flera vävnader. Meningsfulla 

mängder av D-vitamin finns i ett begränsat antal livsmedel, såsom fet fisk, berikade 

mejeriprodukter och spannmål (Anderson et al, 2010). 

 

Resultatet visade också att ett reducerat saltintag var viktigt. Samtidigt poängterades att 

medelhavsdieten ansågs mest hälsosam trots att en grekisk studie av Kastorini et al (2012) 

bland annat lyfte fram oliver som en saltfälla . Detta innebär att medelhavsdieten inte på något 

enkelt vis kan sägas vara enbart av godo. 

Resultatet av litteraturöversikten visade också att fysisk aktivitet hade stor inverkan på 

tillfrisknandet hos de som drabbats av stroke. Men att börja motionera om man tidigare inte 

hade gjort det innebar stora förändringar i dagliga rutiner inte bara för patienten själv utan 

även för dennes närstående respektive vårdare. Det som kunde hindra patienterna att 

motionera visade sig vara låg grad av motivation och eventuella funktionhinder efter 

strokedebuten. Men minskad motivation är ett dåligt argument till inaktiviteten om det 

grundas i, som resultatet visar, att flera patienter var omedvetna om sambandet mellan fysiska 

aktiviteter och stroke innan insjuknandet. Därför det är betydelsefullt att de strokedrabbade 

får tydligt information om att de ska kunna promenera minst 30 min varje dag om det inte 
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finns andra kontraindikationer (Tang et al, 2013). Men om inaktiviteten kan kopplas till 

funktionsnedsättning eller funktionshinder bör sjuksköterskan uppmärksamma detta så att 

inte kraven på patienten blir för stora. 

 

Inga studier hittades i sökningen som visade direkt samband mellan överkonsumtion av 

alkohol och stroke/TIA-debut. Samtidigt handlade det om negativ påverkan av 

alkoholöverkonsumtion på kardiovaskulära sjukdomar. Därför behövs mer forskning om 

negativ påverkan av alkohol när det gäller hälsa för strokedrabbade. . 

Tobaksanvändande hör till riskfaktorer för stroke. I resultatet handlade det om att patienterna 

var medvetna om risken men det saknades motivation för flera av dem att sluta röka. Tobak 

kan dock användas på flera olika sätt. I Sverige som är känt för snusproduktion, som är 

förbjudet i andra europeiska länder bör också snusanvändandet vara i fokus för sekundär 

prevention på strokeenheten. 

För att börja förändra sina levnadsvanor behöver patienterna få kunskap om riskfaktorer i sin 

aktuella livsstil och börja med sekundär prevention så tidigt som möjligt vilket stöds av 

Goldstein et al. (2011), Khaw (1996), Leistner et al. (2013) och Tang et al. (2013). 

 

 

Sekundär prevention 

Trots alla övertygande bevis är sekundär prevention för patienter drabbade av stroke svag 

svagt utvecklat (Boss et al. 2014; Plow et al. 2013). 

I studiens resultat framgick det dock att det viktigaste momentet i sekundär prevention för 

patienterna under första året efter att stroken hade debuterat, var blodtryckskontroll. Det 

bekräftades också  att blodtrycksövervakning var genomförbart med stöd av sjuksköterska. 

Men om patienten har  funktionsnedsättningar eller funktionshinder efter stroken så kunde 

det både minska intresset och förmåga att mäta blodtrycket på egen hand. Detta försvårade 

möjligheten för blodtrycksövervakning och medicinjustering i syfte att undvika återfall. 

 

I resultatet framgick det att många patienter upplevde behov av stöd från sjuksköterskan för 

att inte återgå till det tidigare livsmönstret och för att känna sig trygga med de pågående 

förändringarna i levnadsvanor. Patienterna behövde råd, information och stöd om sekundär 

prevention och strategier för att hantera sin nya situation. Det är därför viktig att 
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vårdpersonalen inte ser i den sjuka en patient utan individ som har sit eget liv men behöver 

hjälp från vårdens sida (Antonovsky, 2005, s.34-35). 

 

I en pågående svensk studie undersöker Mooe et al. (2013) hur betydelsefull sjuksköterskans 

roll kan vara i sekundär prevention för patienter efter stroke. Sekundära preventionsmetoder 

måste vara flexibla för att möta de individuella behoven för varje enskild patient och för att 

förbättra återhämtningen efter insjuknandet. Det gäller i hög grad levnadsvanor och innebär 

att sjuksköterskan kontrollerar att patienten verkligen förstår information om alla 

förändringar och ger positiv respons till en ny livsstil, något som stöds av Huijben-

Schoenmakers et al. (2014) samt Kim H. och Kim O. (2013). 

Att förändra sina levnadsvanor direkt efter hemgång från sjukhuset är inte en lätt uppgift. I 

resultatet visade det sig att det krävs stor motivation för att klara förändringar. Detta behov 

av information kan kopplas till Antonovsky´s teori om KASAM som betyder känsla av 

sammanhang. KASAM innehåller tre delar:  förståelsen av den som händer idag och imorgon, 

upplevelser av att kunna fatta beslut i olika situationer samt känslan av mening med vad som 

händer/pågår. Beroende på i vilken grad upplever personen sammanhanget, hanterar denne 

olika situationer på olika sätt (Antonovsky, 2005, s.43-48). 

 

Resultatet av den här studien visade att sjuksköterskans arbete med patienter som har 

drabbats av stroke kan spela stor roll för att förebygga ytterligare sjukdomsutveckling. Inte 

minst kan det handla om att hjälpa patienterna att kunna hantera sin situation genom att stödja 

skapandet av meningsfullhet och begriplighet. Det är något som har visat sig grundläggande 

för att patienterna ska kunna bli motiverade till förändring. Framförallt är det viktigt att 

patienten finner en mening i det som sker och i livet. Enligt Antonovsky (2005)  är människans 

känsla av sammanhang grundläggande för att klara av påfrestningar på ett gott sätt. Enligt 

hans teori befinner sig varje individ på olika nivåer av hälsa och ohälsa. Han poängterar 

betydelsen av sambandet mellan ohälsan och sökandet efter friskfaktorer och menar att 

friskfaktorer ska vara begripliga, hanterbara och meningsfyllda. De faktorer som har visat sig 

inverka på välmående och därigenom stimulerar den allmänna hälsan kan då enligt 

Antonovsky definieras som friskfaktorer. Varje individ måste få möjlighet att förstå hur vägen 

till god hälsa ska se ut. Sjuksköterskan har därmed en stödjande funktion i att hjälpa patienten 

hantera situationen. Det är hennes motiverande arbete som ska leda till den meningsfullhet 
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som Antonovsky (2005, s.34-35, 38-39) menar är grundläggande för att människan ska finna 

ett sammanhang i tillvaron. Antonovsky´s teori kan tillämpas till varje stroke patient men i 

olika grad beroende hälsotillståndet hos den drabbade. 

 

Att använda sig av KASAM kan också ses som ett led i att arbeta enligt Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011). Att arbeta enligt nationella 

riktlinjer innebär att identifiera riskfaktorer, erbjuda åtgärder enligt individuell plan, 

behandla/observera och följa upp/motivera. Svensk sjuksköterskeförening har under 2011-

2014 medverkat i Socialstyrelsens projekt ”Sjuksköterskans samtal om levnadsvanor” 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Slutsats 

Det framgår av denna litteraturöversikt att det finns en mängd riskfaktorer för att patienter 

som har drabbats av stroke ska få återfall. Dessa står i relation till ett antal friskfaktorer som 

man funnit viktiga för att undvika återinsjuknande. Kunskapen om hur dessa hänger samman 

är viktig för sjuksköterskans preventiva arbete och för att hon ska kunna informera och 

motivera patienterna på ett adekvat sätt. 

 

Betydelse av studien 

Meningen med denna beskrivande litteraturöversikt var att öka kunskapen kring vad som kan 

förhindra återinsjuknande i stroke hos redan drabbade patienter. Genom detta kan resultatet 

förmedlas ut till sjuksköterskor i strokevården i syfte att öka kunskap och förståelse om vad 

patienten efter stroke behöver veta om sina levnadsvanor, samt vilka hen behöver förändra. 

Det innebär att detta arbete fyller en funktion i det praktiska sjukvårdsarbetet. Resultatet av 

denna studie skulle kunna användas som grund till en folder om förändrade levnadsvanor 

och sekundär prevention för patienter drabbade av återfall i stroke..  

  

Litteraturstudien beskrev nya kompetensområden för sjuksköterskor. Idag kan en 

sjuksköterska skriva ett recept för ”Fysisk aktivitet” för patienter eller vara instruktör för 

tobaksavvänjare och vara till stöd i att sluta använda tobak. Sjuksköterskan på strokeenheten 
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ska kunna förändra sitt rutinmönster och komplettera det med nya viktiga insatser. 

  

Ytterligare forskning behöver göras om sekundär prevention för patienten efter stroke.  
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Bilaga 1.Tabell 1, Databaser, limits, sökord, urval och antal valda 

artiklar 

Databas Sökord Limits Antal  

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pub Med Stroke (MeSH) English, 

5 years, humans, 

full text available 

25785    

Pub Med Stroke (MeSH)  

AND nurse*  

English, 

5 years, humans, 

full text available 

287 11 10 2 

Pub Med Stroke (MeSH) 

 AND lifestyle* 

English, 

5 years, humans, 

full text available 

234 19 19 11 

Pub Med Stroke (MeSH) AND  

secondary prevention* 

English, 

5 years, humans, 

full text available 

807 20 10 1 

Cinahl Stroke 

  

English, 

5 years, humans, 

full text available 

1828    

Cinahl Stroke AND nurse* English, 

5 years, humans, 

full text available 

98 11 5  

Cinahl Stroke AND lifestyle* English, 

5 years, humans, 

full text available 

26 5 2  

Cinahl Stroke AND 

 secondary prevention* 

English, 

5 years, humans, 

full text available 

27 7 5  

Antal  

valda  

artiklar 

     14 

Urval 1: lästes titlar till alla valda artiklar; 

Urval 2: lästes abstrakter till valda artiklar; 

Urval 3: lästes de valda artiklar i sin helhet. 
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Bilaga 2. Tabell 2, Bedömningsmall för kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 
Poängsättning                                                                           0                   1                                                       2                               3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas      Knapphändig Medel    Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant                    Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  
Ej angiven        Knapphändig Medel  Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
                Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter efter stroke/TIA och 

deras levnadsvanor 
Ej undersökt Liten andel Hälften   Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för                  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

  Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 
               Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
               Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng( max 48 p)  

Grad I:    80% 

Grad II:   70% 

Grad III:  60% 
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Bilaga 2. Tabell 3, Bedömningsmall för kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 
Poängsättning                                                                                   0                                 1                                                2                      3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas      Knapphändig Medel   Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant                 Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  
Ej angiven      Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter efter stroke/TIA och deras 

levnadsvanor 
Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för       Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) 
Saknas      Mindre bra Bra 

 

Confounders    Ej kontrollerat      Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  
Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
   Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) 

Grad I:    80% 

Grad II:   70% 

Grad III:  60%   
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Bilaga 3. Tabell 4, Översikt över valda artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Ansats/ 

Instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Huvud-resultat Studie 

kvalité 

Andersen. KK, 

Andersen ZJ, 

Olsen TS. 

(2010) 

Danmark 

Att beskriva 

förekomsten av 

kardiovaskulära 

riskfaktorer* vid 

debut av stroke 

hos män och 

kvinnor i alla 

åldrar. 

Kvalitativ studie 

med innehålls 

analys av 

patientens 

journaler. 

 

40102 

patienter-

deltagare 

med stroke 

diagnos, där 

19207 (47,9%) 

var kvinnor 

och 20895 

(52,1%) var 

män, under 

period 1/3-

2001 till 

30/11-2009. 

Inget bortfall 

rapporterads. 

Män hade oftare 

förekomst av 

diabetes mellitus, 

tidigare hjärtinfarkt, 

arteriell insufficiens 

samt 

överkonsumtion av 

alkohol. Kvinnor 

hade mer förekomst 

av hypertoni och 

fetma. Förekomsten 

av förmaksflimmer 

och rökning hade 

samma frekvens i 

båda könen. 

Dessutom förekomst 

av rökning, alkohol 

och fetma var 

vanligare mellan 

yngre stroke 

patienter (< 60år). 

 

Grad 1, 

41poäng 

Brunner 

Frandsen N, 

Sørensen M, 

Hyldahl TK, 

Henriksen RM, 

Bak S. 

(2012) 

Danmark 

Att undersöka 

effekten av 

rökavvänjnings 

metoder efter 

stroke. 

Randomiserad 

kontrollerat 

tvärsnitt 

kvantitativ 

studie. 

Intervju- enkät 

studie. 

94 deltagare- 

rökare där var 

55 män och 39 

kvinnor. 

Inget bortfall 

rapporterads. 

 

Ingen skillnad var 

påvisad mellan 

studiens och kontroll 

grupp. Det saknades 

motivation hos 

patienter i båda 

grupp. 

 

Grad 1, 

43poäng 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Ansats/ 

Instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Huvud-resultat Studie 

kvalité 

Cassidy A, 

Rimm EB, 

O'Reilly EJ, 

Logroscino G, 

Kay C, Chiuve 

SE, Rexrode KM. 

(2013) 

USA 

Att undersöka 

associationer 

mellan 

konsumtion av 

flavonoider och 

stroke. 

Kvantitativ 

studie med 

statistisk analys. 

Frågeformulär 

som 

datainsamlings 

metod. 

 

69622 kvinnor 

deltagare. 

Inget bortfall 

rapporterads 

Intag av citrusfrukter 

eller saft minskar risk 

för stroke. Flavonoid 

kan vara ett viktig 

kardiovaskulär stöd 

för kroppen. Ökad 

konsumtion av frukt 

och grönsaker 

associeras med 

minskad risk för 

stroke. 

 

Grad 1, 

43poäng 

Chiu CW, Wong 

FK. 

(2010) 

Kina 

Att undersöka 

effekten av 

blodtrycks-

kontroll vid 8 

veckor 

uppföljning hos 

hypertensive 

stroke patienter 

på 

sjuksköterskans 

mottagning och 

via telefon 

samtal 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Formulär-

blanketten som 

datainsamlings

metod. 

 63 deltagare, 

där var 42 

kvinnor och 

21 män. 

Inget bortfall 

rapporterads. 

Båda insatser 

förbättrar kontrollen 

över blodtrycket hos 

stroke patienter vid 8 

veckor uppföljning. 

Sjuksköterskans 

mottagning med 

telefon samtal är 

även effektivt för 

mer hälsosamt 

livsstil för 

strokepatienter. 

Metoden kan vara 

värd för andra 

sjukdomar. 

 

Grad 1, 

43poäng 

Kastorini CM, 

Milionis HJ, 

Kalantzi K, 

Trichia E, 

Nikolaou V, 

Vemmos KN, 

Goudevenos JA, 

Panagiotakos 

DB. 

(2012) 

Grekland 

Att utvärdera 

sambandet 

mellan salt och 

saltkonsumtion 

på utvecklingen 

av ischemisk 

stroke. 

Kvantitativ 

studie med 

statistisk analys 

och intervju-

formulär som 

datainsamlings 

metod. 

1000 

deltagare, där 

var 694 män 

och 306 

kvinnor. 

Bortfall: 115 

personer. 

 

Betoning på 

minskning av salt 

och saltprodukt 

konsumtion bör 

integreras i 

hälsofrämjande 

åtgärder vid stroke 

och akut 

kranskärlsjukdom. 

Rekommenderas 

följa 

Medelhavsdieten 

som hälsosamt 

kostmönster. 

 

Grad 1, 

46poäng 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Ansats/ 

Instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Huvud-resultat Studie 

kvalité 

Mahe G, 

Ronziere T, 

Laviolle B, 

Golfier V 

Cochery T, De 

Bray JM, 

Paillard F. 

(2010) 

Frankrike 

Att jämföra 

kostmönster hos 

stroke patienter 

och vanliga 

personer. 

Kvantitativ fall-

studie med 

statistisk analys 

och 

frågeformulär 

som 

datainsamlings 

metod. 

172 deltagare, 

där var 102 

män och 70 

kvinnor.  

Bortfall: 16 

personer. 

Fransk befolkning 

har dåliga kostvanor 

innan stroke debut. 

Hälsofrämjande 

kostvanor bör vara 

användbara för 

patienter efter stroke 

särskild för patienter 

med kardiovaskulära 

riskfaktorer*.  

 

Grad 1, 

47poäng 

McAlister FA, 

Majumdar SR, 

Padwal RS, 

Fradette M, 

Thompson A, 

Buck B, Dean N, 

Bakal JA, 

Tsuyuki R, 

Grover S, Shuaib 

A. 

(2014) 

Kanada 

 

Att förbättra 

sekundär-

prevention 

metoder hos 

patienter efter 

stroke genom 

optimering av 

blodtrycket och 

lipidnivå i 

blodprovet. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Studie med 

protokoll- 

formulär som 

datainsamlings

metod. 

279 deltagare, 

där var 162 

män och 117 

kvinnor. 

Alla deltagare 

var delad i 

två grupp: 

136 personer 

leddes av 

sjuksköterska 

och 143 

personer 

leddes av 

apoteks 

personal. 

Inget bortfall 

rapporterads. 

Apotekspersonal var 

mer aktivt att 

förbättra kontroll 

över riskfaktorer för 

patienter efter stroke 

vad gäller 

blodtrycket och 

lipidnivå i blodet i 

jämförelse med 

hantering av samma 

ärende av 

sjuksköterskor. 

 

Grad 1, 

43poäng 

McDonnell MN, 

Esterman AJ, 

Williams RS, 

Walker J, 

Mackintosh SF. 

(2014) 

Australien 

Att undersöka 

motions vanor 

under tiden fram 

till patienten har 

fått första stroke 

samt att 

deltagare var 

medvetna om 

risker av 

inaktivitet. 

Kvalitativ 

observation 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Intervju-enkät 

studie. 

81 deltagare, 

där var 54 

män och 27 

kvinnor. 

Inget bortfall 

rapporterads. 

Regelbunden fysisk 

aktivitet är viktigt för 

att förebygga stroke. 

Studien presenterar 

motivationer att 

genomföra 

regelbunden motion. 

Dessutom visade 

studien att inte alla 

deltagare viste om 

motion betydelse vid 

risk för stroke. 

 

Grad 1, 

42poäng 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Ansats/ 

Instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Huvud-resultat Studie 

kvalité 

Ovaisi S, Ibison 

J, Leontowitsch 

M, Moln G, 

Oakeshott P, 

Kerry S. 

(2011)  

Storbritannien 

Att undersöka 

ökad intresse till 

egen 

hemövervakning 

av blodtrycket 

hos patienter 

efter stroke. 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerad 

intervju och 

informations 

analys. 

39 deltagare, 

där var 26 

män och 13 

kvinnor.  

Bortfall: 13 

personer. 

Blodtryckskontroll 

minskar risk för 

ytterligare stroke. 

Därför även patienter 

med funktionhinder 

är mycket 

intresserade att göra 

det hemma. Med 

stöd av 

sjuksköterskor kan 

metoden utvecklas. 

 

Grad 2, 

34poäng 

Ovaisi S., 

Pippa Oakeshott

, Sarah Kerry, 

Alice E Crabtree, 

Gillian Kyei and 

Sally M Kerry 

(2013) 

Storbritannien 

Att undersöka 

användandet av 

blodtryck 

övervakning 

hemma hos 

hypertensiva 

stroke patienter 

utan extra 

sjuksköterskan 

stöd på lång sikt 

Randomiserad 

kontrollerad 

kohort studie 

med kvantitativ 

ansats. 

Enkät som 

datainsamlings 

metod. 

237 deltagare, 

där var 136 

män och 103 

kvinnor. 

Bortfall 78 

personer. 

 

Övervakning av 

blodtrycket i hemmet 

på lång sikt hos 

hypertensiva stroke 

patienter är 

acceptabelt och 

genomförbart utan 

sjuksköterskans hjälp 

med förutsättning att 

patienten har inga 

funktionella hinder. 

 

Grad 1, 

45poäng 

Sun Q, Shi L, 

Rimm EB, 

Giovannucci EL, 

Hu FB, Manson 

JE, Rexrode KM. 

(2011) 

USA 

Att undersöka 

samband mellan 

intag av vitamin-

D och risk för 

hjärt-

kärlsjukdomar 

för män och 

kvinnor i USA. 

Kvantitativ 

studie med 

statistisk analys 

och 

frågeformulär 

som 

datainsamlings 

metod. 

131691 

deltagare, där 

var 

81757 kvinnor 

och 49934 

män. 

Bortfall:12827 

person. 

Ett högre intag av 

vitamin-D leder till 

lägre risk för 

kardiovaskulära 

sjukdomar hos män 

men inte hos 

kvinnor. 

 

Grad 1, 

43poäng 

Suner-Soler R, 

Grau A, Gras 

ME, Font-

Mayolas S, Silva 

Y, Davalos A, 

Cruz V, Rodrigo 

J, Serena J. 

(2012)  

Spanien 

 

Att identifiera 

faktorer för 

rökavvänjning 

under första året 

efter stroke. 

Kvantitativ 

studie med 

statistisk analys. 

Intervju-enkät 

som 

datainsamlings

metod. 

110 deltagare 

– rökare, där 

var 96 män 

och 14 

kvinnor. 

 

 

Studien hittade inget 

samband mellan 

lokalisation av 

skadan i hjärnan och 

rökavvänjning. 

Bara 4 av 10 patienter 

slutade röka vid 1 års 

uppföljning efter 

strokedebut. 

 

Grad 1, 

39poäng 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Ansats/ 

Instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Huvud-resultat Studie 

kvalité 

Von Sarnovski 

B, Putaala J, 

Grittner U, 

Gaertner B, 

Schminke U, 

Curtze S, Huber 

R, Tanislav C, 

Lichy C, 

Demarin V, 

Basic-Kes V, 

Ringelstein EB, 

Neumann-

Haefelin T, 

Enzinger C, 

Fazekas F, 

Rothwell PM, 

Dichgans M, 

Jungehulsing GJ, 

Heuschmann 

PU, Kaps M, 

Norrving B, 

Rolfs A, Kessler 

C, Tatlisumak T. 

(2013) Tyskland 

Att undersöka 

riskfaktor 

profiler för unga 

och medelålders 

stroke patienter 

Kvalitativ studie 

med dokument 

insamlings 

metod och 

informations 

analys. 

 

 

 

5023 

försöksperson

er. 

4467 patienter 

i medelålder 

47år, där 2653 

män (59,4%) 

och 1814 

kvinnor 

(40,6%) deltog 

i studie. 

Bortfall med 

556 patienter 

beror på 

exkluderande 

271 person 

med 

intracerebral 

blödning och 

285 person 

som hade 

annan 

diagnos och 

saknades. 

 

Påverkbara 

riskfaktorer som 

rökning, fysisk 

inaktivitet, 

hypertoni, 

hyperlipidemi och 

fetma hade mest 

frekvens mellan 

undersökta patienter. 

Hög 

alkoholkonsumtion 

och korta sömntider 

var mer vanlig hos 

män. Inaktivitet, 

fetma och migrän var 

mer vanlig hos 

kvinnor. Samtidigt 

inaktivitet, 

hypertoni, fetma och 

diabetes ökade med 

ålder hos både kön. 

 

Grad 1, 

44poäng 

Zhang Y, 

Tuomilehto J, 

Jousilahti P, 

Wang Y, 

Antikainen R, 

Hu G. 

(2012) 

Finland 

 

Att undersöka 

effekter av 

hälsosamma 

livstilfaktorer 

och 

blodtryckssänka

nde behandling 

på risk för 

stroke. 

Kvantitativ 

randomiserad 

studie med 

slumpmässigt 

urval och med 

statistisk analys. 

Enkät-studie. 

38737 

försöksperson

er med 

bortfall 2051. 

36686 

deltagare i 

ålder 25-74år, 

där 17287 

män (47,1%) 

och 19399 

kvinnor 

(52,9%).  

Risken att få stroke 

minskar hos 

personer som aldrig 

röker, har normalt 

vikt, har måttligt 

motionsvana, äter 

grönsaker tre eller 

mer gånger per 

vecka och har lagom 

alkoholkonsumtion. 

Det gäller båda män 

och kvinnor oavsett 

hypertoni status och 

behandling. 

 

Grad 1, 

45poäng 

* - under kardiovaskulära riskfaktorer menas hypertoni, förmaksflimmer, diabetes mellitus, 

arteriell insufficiens, tidigare hjärtinfarkt, BMI, rökning och alkoholkonsumtion. 


