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Förord
Stroke är en av våra vanligaste sjukdomar och drabbar tusentals människor
varje år. I många fall leder stroke till döden, men ännu vanligare är att den
drabbade personen får en funktionsnedsättning som leder till att hela livet
förändras. När någon hastigt förändras så mycket och får så stora funktionsbortfall som det kan handla om i samband med stroke, drabbas inte
bara den enskilde personen utan även familj och andra nära anhöriga.
Det finns således all anledning till att vi lär oss mer om följderna till
stroke, och framförallt vad som krävs för att ge bästa möjliga rehabilitering
till den drabbade. Livskvalitet och överlevnad beror inte bara på omhändertagande och vård i direkt samband med stroke, utan handlar väldigt
mycket om vad som händer efteråt, när den enskilde patienten lämnat sjukhuset. Det gör denna studie särskilt angelägen och det är roligt att kunna
publicera denna rapport där Britt-Marie Eriksson och Marie Lundgren
följt upp ett större antal stroke-drabbade efter fem till sex år.
I rapportserien Capto publiceras resultat och erfarenheter från patientnära forskningsprojekt som gjorts av kliniskt verksamma medarbetare
i Landstinget i Värmland. Rapportserien ges ut av Forskning och folkhälsa.

Kjerstin Almqvist
Enhetschef
Forskning och folkhälsa
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Sammanfattning
Livssituationen avseende aktivitets- och funktionsförmåga samt hälsorelaterad livskvalitet har undersökts för personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet (n=33). Bedömningsinstrumenten ADL-taxonomin, Svenska
Physiotherapy Clinical Outcome Variables och Nottingham Health Profile
användes.
De flesta (31/33) levde med ett stort behov av hjälp i de dagliga aktiviteterna antingen av hemtjänst eller anhöriga. Personerna med skada i höger hjärnhalva hade sämre aktivitets- och funktionsförmåga samt upplevde
sämre hälsorelaterad livskvalitet än de med skada i vänster hjärnhalva.
Mer kunskap om de långsiktiga effekterna av stroke och om skadelokalisationens betydelse behövs. Effektiva rehabiliteringsinsatser både vad
gäller kostnad och resultat gynnar såväl den enskilde patienten som samhället i stort.
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Inledning
Stroke
Årligen drabbas 25 000 till 30 000 personer av stroke i Sverige. Sjukdomen är vår tredje största dödsorsak och den vanligaste anledningen till
handikapp. Medelåldern vid insjuknandet är ca 75 år, ca 20 % av de drabbade är yngre än 65 år. Risken för att insjukna i stroke ökar starkt med
ökande ålder. Många av de insjuknade kommer att vara i behov av stora
hjälpinsatser. I framtiden kan vi förvänta oss ett sjunkande dödstal och ett
minskat antal patienter med stora hjälpbehov efter stroke pga tidig aktiv
behandling och rehabilitering. År 2010 kommer dock den ökande andelen
av äldre i befolkningen att medföra att cirka 30 % fler personer insjuknar jämfört med i dag, om incidensen förblir oförändrad (Socialstyrelsen
(SoS), 2000).
Stroke används som en samlingsbeteckning för sjukdomar som uppstår vid störningar av hjärnans kärlförsörjning, och kan ge upphov till
olika symtom beroende på vilka delar av hjärnan som har skadats och
hur omfattande skadorna är. Vanligt är att skadorna begränsas till den
ena hjärnhalvan som leder till nedsatt muskelkraft i den motsatta kroppshalvan. Högersidiga skador ger således symtom i vänster kroppshalva och
tvärtom. Andra symtom kan vara nedsatt rörelseförmåga, nedsatt känsel,
språk- och talstörningar samt nedsättning av intellektuella funktioner som
t.ex. minne, uppmärksamhet och varseblivning. Dessutom kan sjukdomen
utlösa krisreaktioner och depression. Sjukdomen kan förändra personligheten, livsstil, relationerna till närstående och eventuellt leda till ändrade
bostadsförhållanden (SoS, 1997).

Strokesjukvård i Sverige
Under 1980-talet påbörjades en utbyggnad av strokesjukvården i Sverige.
Speciella strokeenheter med multidisciplinära team startades upp och idag
vårdas ca 70 % av alla insjuknade i stroke på sådana enheter (SoS, 2000).
Studier har påvisat att patienter uppnår en högre grad av självständighet i
dagliga aktiviteter då de vårdats på speciella strokeavdelningar jämfört med
de som vårdats på ordinär medicinavdelning (Glader et al, 2001).
Strokerehabilitering innebär åtgärder som bl.a. syftar till att hjälpa patienten att återvinna bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga. I de
nationella riktlinjerna för strokesjukvård (SoS, 2000) betonas betydelsen av
tidig aktiv rehabilitering av ett multidisciplinärt team där läkare, sjuksköter8

ska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vid behov logoped,
kurator, psykiater, psykolog och dietist ingår. Rehabiliteringen syftar i första hand till att patienten ska återta förlorade funktioner och aktiviteter, i
andra hand till att patienten använder kompensatoriska tekniker eller strategier för att bli så självständig som möjligt.

Strokesjukvård i Karlstad med omnejd
Strokesjukvården i Karlstad koncentrerades 1992 till Neurolog- och Rehabkliniken på Centralsjukhuset. 1996 startade man ett gemensamt projekt
mellan f d Centrala sjukvårdsdistriktet och Karlstad kommun med syfte att
samordna och effektivisera strokerehabiliteringen genom att skapa förutsättningar för hemrehabilitering vid tidig utskrivning av strokepatienter.
Projektet innehöll samverkan i vårdkedjan, kostnadsberäkning och
patientutvärdering. I projektet ingick 52 patienter (26 män och 26 kvinnor)
från Karlstads kommun (utvärderingsgrupp) som erhöll hemrehabilitering
samt 26 patienter (14 män och 12 kvinnor) från Kil, Forshaga och Hammarö kommuner (kontrollgrupp) som inte erhöll denna rehabiliteringsform. I nämnda projekt bestod patientutvärderingen av en jämförelse av
funktions- och aktivitetsnivå mellan grupperna. Utvärderingen skedde vid
tre tillfällen; vid utskrivning, sex månader efter inskrivning samt efter avslutad hemrehabilitering (Boquist-Lundgren & Engstrand, 1998).
I dag bedrivs strokesjukvården inom länsverksamheten Internmedicin på Centralsjukhuset. Där arbetar man i multidisciplinära team där bl
a arbetsterapeut och sjukgymnast ingår. Arbetsterapeut och sjukgymnast
bedömer initialt patientens aktivitets- och funktionsförmåga samt handleder patient, anhöriga och vårdpersonal i rehabiliteringsprocessen.
Patienterna som ingick i hemrehabiliteringsprojektet insjuknade mellan åren 1996-97. Det har tidigare inte gjorts någon långtidsuppföljning av
strokepatienter som vårdats i Karlstad och kunskapen är överhuvudtaget
liten om de långsiktiga effekterna av stroke. Därför ville vi göra en studie
av funktions- och aktivitetsförmåga, samt även undersöka upplevd hälsorelaterad livskvalitet för denna patientgrupp.
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Syfte
Syftet är att få ökad kunskap om hur personer med stroke klarar det dagliga livet och hur de upplever sin livskvalitet 5 till 6 år efter insjuknandet
Frågeställning
• Vilken aktivitetsförmåga har undersökningsgruppen 5 till 6 år efter
insjuknandet i stroke?
• Vilken funktionsförmåga har de 5 till 6 år efter insjuknandet i stroke?
• Hur upplever de sin livskvalitet 5 till 6 år efter insjuknandet i stroke?
• Kan man urskilja några skillnader i resultaten för personer med skada
i vänster respektive höger hjärnhalva?
• Hur ser resultatet ut i jämförelse med andra studier?
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Metod
Undersökningsgrupp
Studiens undersökningsgrupp bestod av personer som ingick i projektet
”Hemrehabilitering vid stroke (Boquist-Lundgren & Engstrand, 1998). Av
de ursprungliga 78 var 52 personer i livet vid studiens början, dvs. 34 %
var avlidna. Undersökningsgruppen kom att utgöra 33 personer, med fördelningen 18 män (55 %) och 15 kvinnor (45 %) (Figur 1). Åldersfördelningen var spridd från 61 till 93 år med en medelålder på 74 år (Tabell 1).
Det var 16 personer som hade skadelokalisation i vänster hjärnhalva och
lika många som hade skadelokalisation i höger hjärnhalva. En person hade
lillhjärnsinfarkt.

78 personer
26 st avlidna
52 personer
7 st okänd adress

45 personer
9 st avböjde

3 st avlidna
33 personer

18 män

15 kvinnor

Figur 1: Undersökningsgrupp från starten av Hemrehabprojektet,
vid uppföljning efter 5-6 år, orsaker till bortfall och den slutliga undersökningsgruppen.
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Tabell 1: Åldersfördelning bland de 33 personerna
i studiens undersökningsgrupp

Åldersfördelning
≤64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85≤

4
9
7
3
5
5

Utvärderingsmetoder
Resultaten insamlades vid hembesök hos personerna i undersökningsgruppen. Hembesöken inleddes med en intervju kring aktivitetsförmåga
enligt FSA:s ADL-taxonomi (Bilaga 1). ADL-taxonomin omfattar 12 aktiviteter inom personlig vård, boendeaktiviteter, fritidsaktiviteter och kommunikation. De sju första omfattar P-ADL (Personlig ADL) och de övriga
fem I-ADL (Instrumentell ADL). Under varje aktivitet finns ett antal delaktiviteter som är rangordnade efter svårighetsgrad. Delaktiviteterna kan
bedömas efter olika aspekter som t.ex.; självständig, hjälpberoende eller ej
aktuell. ADL-taxonomin är framtagen för att arbetsterapeuter i olika slags
klinisk verksamhet skall ha en gemensam begreppsapparat för ADL-bedömning. Instrumentet kan användas som målprofil för en rehabiliteringsperiod (FSA: ADL-taxonomi, 1993; Törnquist, Sonn, 1994).
Vidare gjordes en bedömning av funktionsförmåga genom observation enligt Svenska Physiotherapy Clinical Outcome Variables (S-COVS)
(Omgren et. al 1996) (Bilaga 2), vilket är ett instrument utvecklat i Canada
1989 (Seaby et al, 1989). Den svenska versionen är bearbetad och reliabilitetstestad i Umeå och är avsedd för bedömning av funktionsnivån hos personer med neuromuskulära och muskuloskeletala funktionsnedsättningar
(Hasselgren-Nyberg et al 1997).
Skalan innehåller 13 moment som mäter olika aspekter av fysisk
funktion och förflyttning. Dessa delmoment poängsätts enligt en 7-gradig
skala där 1 står för totalt hjälpbehov/ingen funktion och 7 för helt självständig/normal funktion. Poängen summeras till en totalsumma mellan
13 och 91 poäng. Bedömning sker av rörelsens funktion, ej dess kvalitet.
Personen väljer själv hur hon/han vill utföra rörelsen och första försöket
poängsätts.
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Därefter fick personerna fylla i, eller svara på frågor om hälsorelaterad
livskvalitet i frågeformuläret Nottingham Health Profile (NHP) (Wiklund,
1991) (Bilaga 3), vilket ursprungligen är ett engelskt frågeformulär som
mäter hälsorelaterad livskvalitet. Begreppet livskvalitet definieras här som
hur sjukdom och symtom påverkar patientens hälsa, välbefinnande och
förmåga i daglig aktivitet (Guyatt et al, 1989; Patrick et al, 1989). NHP
översattes till svenska 1986. Enligt Wiklund (1991) har flera studier gjorts
både i Storbritannien och Sverige avseende NHP:s validitet och reliabilitet. Hälsoprofilen har använts på olika diagnosgrupper, t.ex. höftledsartros
(Wiklund et al 1988), kardiovaskulära sjukdomar (Caine et al 1991) och
stroke (Ebrahim et al,1986).
NHP består av två delar. Den första delen innehåller 38 påståenden
fördelade på sex områden: Fysisk rörlighet, Smärta, Sömnstörning, Brist
på energi, Känslomässig reaktion och Social isolering. Frågorna besvaras
med ”ja” eller ”nej”. Del 1 innehåller en viktning som innebär att ja-svar
på samtliga frågor inom en delskala är lika med 100, vilket i sin tur innebär
förekomst av samtliga problem inom delskalan. Nej-svar på alla frågor
i delskalan är lika med 0 och innebär att personen inte har några besvär
inom det området.
I del två listas sju områden som ofta påverkas negativt av bristande
hälsa. Dessa områden är Förvärvsarbete, Hushållsarbete, Socialt umgänge,
Familjeliv, Sexuellt samliv, Hobbies och Semester. De områden som anses
påverkas av hälsoproblem besvaras med ”ja”. Områden som inte gäller
personen i fråga (t.ex. förvärvsarbete) besvaras med ”nej”.
I de flesta fall närvarade make/maka eller annan anhörig. I de fall där
personerna inte kunde svara på frågorna p.g.a. dysfasi eller annan kognitiv
nedsättning kompletterade anhöriga med information.
Projektet godkändes av Forskningsetikkommittén i Örebro i juni 2002.
Statistisk bearbetning
Resultaten i ADL-taxonomin redovisas som andel i procent som självständigt eller med hjälp utför varje delaktivitet. För att jämföra personer
med höger- respektive vänstersidig skada analyserades aktiviteterna som
en kvalitativ, nominal variabel där bedömningen var antingen ”självständig”, ”behöver hjälp” eller ”ej aktuell”.
För ett fåtal aktiviteter förekom svarsalternativet ”ej aktuellt”, men
då dessa respondenter inte bidrog med någon information, togs de bort
ur analysen. För att korrigera den övergripande signifikansnivån användes
Holms multipla test.
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Data redovisas med medelvärde totalt för gruppen avseende utvärderingsinstrumenten S-COVS. Svarsalternativen var kvalitativa, ordinala och analyserades med Mann- Whitney rangsummetest. Korrigering av den övergripande signifikansnivån gjordes med Holms mulitipla test.
Data redovisas med medelvärde totalt för gruppen avseende utvärderingsinstrumentet NHP del I. NHP del II redovisas som procentandel
personer som svarat ja på frågan om nuvarande hälsotillstånd vållar problem inom olika vardagsaktiviteter.
För att jämföra högersidigt skadade med vänstersidigt skadade, användes Fischers exakta test.
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Resultat
Aktivitetsförmåga
Resultatet av studien visar att 31 av 33 personer i undersökningsgruppen
behövde någon form av hjälp i de dagliga aktiviteterna. Ungefär hälften
klarade att sköta sin personliga vård självständigt medan 8 personer var
helt beroende av hjälp. De allra flesta behövde någon form av hjälp med
hushållssysslor. Detta ger en bild av dagligt beroende, antingen av anhörig
eller hemtjänstpersonal. I figur 2 presenteras den procentuella fördelningen av personer som var helt hjälpberoende och helt självständiga i ADLtaxonomins 11 aktivitetsområden.

Figur 2: Andel personer i procent som är helt självständiga respektive helt
hjälpberoende i ADL-taxonomins aktiviteter (n=33).

Sonn, Törnqvist och Svensson (1999) har jämfört ADL-förmågan för
personer som deltog i ett strokeprojekt och för personer i eget boende
med hemtjänstinsatser (Tabell 2). Personerna i vår studie var i högre grad
självständiga i de dagliga aktiviteterna jämfört med personerna med stroke
i ovan nämnda studie och låg närmare gruppen av personer i eget boende
som erhåller hemtjänst.
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Tabell 2: Jämförelse av andel självständiga i ADL-förmåga mellan de två undersökningsgrupperna i
Sonn, Törnqvist & Svenssons studie och vår studie.

Personer i eget
boende med stöd
från hemtjänst
(Sonn, Törnqvist
& Svensson, 1999)
medelålder 82 år

Personer med
stroke (Sonn,
Törnqvist &
Svensson, 1999)
medelålder 73 år

Personer med
stroke 5 till 6 år
efter insjuknandet (Eriksson,
Lundgren, 2005)
medelålder 74 år

55 %
89 %
79 %
50 %

13 %
47 %
40 %
18 %

33 %
64 %
76 %
55 %

53 %
13 %

10 %
4%

45 %
27 %

Förflyttning
Äta/dricka
Toalettbesök
Personlig
hygien
Matlagning
Tvätta

Om man jämför resultatet i vår studie (medelålder 74 år) med den s.k. Göteborgsstudien (Sonn, Grimby, Svanborg 1996) då man undersökt friska
åldringar finner man stor skillnad i självständighetsgrad. Endast 9 % av
personerna i vår studie var självständiga i alla ADL-aktiviteter medan 85%
av 73-åringarna i Göteborgsstudien klarade sig självständigt. Där såg man
också att självständighetsgraden i ADL-aktiviteter sjunker med stigande
ålder.
Funktionsförmåga
När det gäller funktionsförmåga vid förflyttningar uppvisade vår undersökningsgrupp allt från stort behov av assistans till total självständighet
(Tabell 3).
Tabell 3: Antal personer som behöver olika grader av assistans vid förflyttningar enligt Svenska
Physiotherapy Clinical Outcome Variables (S-COVS).

Antal SCOVS-poäng

Antal
personer

16

25-40

41-65

66-81

stort behov av behov av tillsyn självständig
assistans vid
eller assistans
vid förflyttförflyttning
vid förflyttning ning inomhus

6

6

11

82-91
självständig vid
förflyttningar,
även utomhus

10

Basala förflyttningar som att ändra ställning i sängen vid vila eller sömn,
sätta sig upp på sängkanten och flytta till en stol eller rullstol kan vara
omöjligt att utföra självständigt för personer som haft stroke (Figur 3).
Majoriteten av undersökningsgruppen förflyttade sig självständigt inomhus, antingen genom att gå eller köra rullstol. Nio personer var beroende
av rullstol vid förflyttning inom- och/eller utomhus. Av dessa behövde 5
personer hjälp eller tillsyn vid rullstolskörning inomhus.

Figur 3: Andel personer i procent som behöver hjälp
eller tillsyn vid förflyttningar.

Gångförmågan i undersökningsgruppen kan ses i figur 4.

Figur 4: Andel personer i procent som inte kan gå självständigt, går självständigt men med nedsatt gångfunktion (*kompenserande gångmönster,
behövde tillsyn, nedsatt uthållighet och/eller nedsatt hastighet) eller har
normalt gångmönster.
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S-COVS medelvärde i vår studie var sämre jämfört med de resultat som
registrerades i Hemrehabiliteringsprojektet vid utskrivning från sjukhus
och 6 månader efter utskrivning. En nedgång i funktionsnivå kan alltså
konstateras efter 5 till 6 år (Tabell 4).
Den uppgång av funktionsförmåga 6 månader efter insjuknandet samt den
nedgång i funktionsförmåga efter 5 till 6 år som studien påvisar bekräftas
i Lindmark et als (1995) studie.
Tabell 4: Funktionsförmåga enligt utvärdering med Svenska Physiotherapy Clinical Outcome Variables (S-COVS) för personer med stroke, vid utskrivning från sjukhus, 6 månader efter inskrivning på
sjukhus och 5 till 6 år efter utskrivning. I projektet Hemrehabilitering vid stroke (Boquist-Lundgren,
Engstrand) användes utvärderings- och kontrollgrupp. Dessa personer, förutom bortfallet, utgör
vår studies undersökningsgrupp. Resultatet anges i median, minimum- och maximumvärde och
utgörs av en skala mellan 13 och 91 poäng. 13 poäng anger att personen är totalt hjälpberoende i alla
moment och 91 poäng att personen är helt självständig/har normal funktion.

Vid utskrivning 6 mån efter
från sjukhus
inskrivning på
(Boquist-Lundgren,
sjukhus

5 till 6 år efter
insjuknandet

Engstrand 1998)

(Boquist-Lundgren,

2005)

74
(31-91)

83
(38-91)

82
(34-91)

84
(30-91)

(Eriksson, Lundgren

Engstrand 1998)

Utvärderingsgrupp
Median
(min-max) n=26
Kontrollgrupp
Median
(min-max) n=52
Undersökningsgrupp
Median
(min-max) n=33

73
(34-91)

Hälsorelaterad livskvalitet
Personerna i undersökningsgruppen upplevde att hälsan påverkade deras
livskvalitet negativt inom samtliga delområden i NHP del I. Störst påverkan upplevde man inom områdena Fysisk rörlighet, Brist på energi och
Känslomässig reaktion.
Om man jämför detta resultat i förhållande till andra studier kan vi se
att personer som drabbats av stroke upplever mer problem med sin hälsorelaterade livskvalitet än en äldre normalbefolkning (Grimby, Wiklund
1994). Resultaten i en norsk studie (Indredavik et al, 1998) som undersökt
hälsorelaterad livskvalitet hos personer som haft stroke 5 år efter insjuknandet, ligger i ungefär samma nivå som i vår studie (Tabell 5).
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Tabell 5: Medelvärde gällande hälsorelaterad livskvalitet enligt Nottingham Health Profile (NHP) del
I. Jämförelse mellan äldre normalbefolkning samt personer med stroke. Resultatet anges i viktade
medelvärden 0-100 där 0 anger ingen negativ påverkan på hälsorelaterad livskvalitet.

Känslomässig
reaktion
Sömnstörning
Brist på energi
Smärta
Fysisk rörlighet
Social isolering

Äldre normalbe- Personer med
Personer med
folkning
stroke, Trondstroke, 5-6 år
Göteborg (Grim- heim (Indreda- efter insjuknanby, Wiklund
vik et al 1998)
det (Eriksson,
1994)
Lundgren 2004)
9
23
22
24
15
13
13
6

22
33
9
26
19

19
34
14
38
18

Även i NHP del II sågs en tydlig skillnad mellan undersökningsgruppen
och den äldre normalbefolkningen i Grimby och Wiklunds studie (Tabell
6). De aktiviteter som kräver fysisk rörlighet att utföra (hushållssysslor,
socialt umgänge, fritidsintressen och semester) upplevs i hög grad som
problemområden.
Kvinnorna i Göteborgsstudien upplevde mer problem än män inom
hushållssysslor och fritidsintressen vilket överensstämmer med resultaten
i vår studie.
Tabell 6: Andel som svarat ja på frågan om nuvarande hälsotillstånd vållar problem inom aktivitetsområdena i Nottingham Health Profile, del II. Jämförelse mellan normalbefolkning och personer
med stroke

Hushållssysslor
Socialt umgänge
Familjeliv
Fritidsintressen
Semester

Äldre normalbefolkPersoner med stroke, 5-6
ning Göteborg
år efter insjuknandet
(Grimby, Wiklund
(Eriksson, Lundgren
1994)
2005)
20 %
60 %
12 %
33 %
18 %
9%
19 %
60 %
19 %
38 %
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Skadelokalisation
Personer med skadelokalisation i höger hjärnhalva var i högre utsträckning hjälpberoende i ADL-aktiviteter än de med skadelokalisation i vänster
hjärnhalva, signifikant för aktiviteten ”Äta och dricka” (p-värde <0,045).
För I-ADL aktiviteterna (de fem nedersta aktiviteterna) fanns det inte någon större skillnad mellan skada i höger och vänster hjärnhalva (Figur 7).

Figur. 7: Andel personer i procent som är helt hjälpberoende i ADL-taxonomins aktiviteter
avseende vänster respektive höger skadelokalisation.

Även funktionsförmågan var lägre hos personer med högersidig skadelokalisation (Figur 8). Totalt medelvärde för samtliga delmoment i S-COVS
var för högersidig skadelokalisation 60 poäng jämfört med 74 poäng för
personer med vänstersidig skadelokalisation.

Figur 8: Funktionsnivå för personer med vänster- resp. högersidig skadelokalisation utifrån delmoment i Svenska Physiotherapy Clinicial Outcome Variables (S-COVS). Resultatet anges i antal
personer.
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Personer med skada i höger hjärnhalva angav i högre grad förekomst av
problem gällande hälsorelaterad livskvalitet inom samtliga områden jämfört med personer med skada i vänster hjärnhalva (Figur 9). Signifikanta
skillnader erhölls för ”Känslomässig reaktion” (p-värde <0,012 efter korrigering med Holms multipla test). Resultaten från NHP del II visar samma
mönster.

Figur 9: Hälsorelaterad livskvalitet för personer med skada i vänster resp. höger hjärnhalva
avseende delskalorna i Nottingham Health Profile del I. Resultatet anges i viktade medelvärden 0-100 där 0 anger ingen negativ påverkan på hälsorelaterad livskvalitet.

21

Diskussion
Studien visar att personer som drabbats av stroke har ett stort behov av
hjälp i dagliga aktiviteter och vid förflyttningar samt upplever problem
med sin hälsorelaterade livskvalitet 5 till 6 år efter insjuknandet. Allt detta
gäller i högre grad för personer med skadelokalisation i höger hjärnhalva
jämfört med personer med skada i vänster hjärnhalva.
Stor kunskap finns kring strokepatientens akuta omhändertagande
och viktiga förbättringar har gjorts av både det medicinska och rehabiliteringsmässiga omhändertagandet. Forskning finns vad gäller aktivitetsförmåga och livskvalitet ett år efter insjuknandet. Däremot saknas aktuella
studier med längre uppföljningstid. Vår studie kan tillföra ytterligare, och
delvis ny, kunskap inom detta område. Genom att undersöka såväl funktions- och aktivitetsnivå som livskvalitet några år efter insjuknandet, ger
studien en helhetsbild av dessa personers livssituation.
Urvalet till studien begränsades av de inklusionskriterier som fanns
i hemrehabiliteringsprojektet (Boquist-Lundgren, Engstrand, 1998). Således inkluderades inte de patienter som hade lägst funktionsnivå, men heller
inte de som hade en hög funktionsnivå och inte bedömdes vara i behov av
hemrehabilitering. Möjligen skulle resultatet av vår studie blivit annorlunda
om alla personer med stroke som varit på neurolog- och rehabkliniken
under en tidsperiod blivit inkluderade.
Bedömningsinstrumenten ger oss en bild av vad personerna klarade
att utföra i sin vardag, men däremot inte på vilket sätt. I denna studie
tolkade vi all slags hjälp som ”Behöver hjälp”. Det säger alltså inte något
om i vilken form eller utsträckning hjälpen ges. En del av personerna hade
åldersrelaterade besvär eller andra skador som besvär med rygg och knän
som kunde påverka utförandet. Resultatet vad gäller ADL-förmågan bygger i vår studie på en självskattning av förmågan vid intervju. Rimligheten
i självskattningen kan inte säkert bedömas. Nedsatt kognitiv förmåga samt
nedsatt insikt i sin problematik kan ha påverkat resultatet.
Det som vi upplevde som den största nackdelen med att använda ADLtaxonomin som bedömningsinstrument var att undersökaren själv kan definiera bedömningsvariablerna. Detta gör det svårt att jämföra resultaten
mellan olika studier. Bedömningsinstrumentet S-COVS användes i Hemrehabiliteringsprojektet och valdes i vår studie för att möjliggöra en jämförelse
av funktionsförmåga över tid. Vid litteratursökning har vi inte funnit några
studier att jämföra med där funktionsförmågan undersökts med S-COVS.
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Vid analys av resultatet ställde vi oss frågan: Varför var de med skadelokalisation i höger hjärnhalva i högre grad hjälpberoende vid aktiviteter i
vardagen? Varför upplevde de sin livskvalitet som sämre än personer med
skadelokalisation i vänster hjärnhalva?
Olikheter i symtombilden mellan höger- och vänstersidig skadelokalisation påverkar säkerligen hur personerna kan tillgodogöra sig rehabilitering och hur de uppfattar sin livskvalitet. De problem med perceptionsstörning och neglect samt den insiktslöshet och bekymmerslöshet som
högersidigt skadade personer ofta uppvisar i inledningsskedet av sjukdomen kan negativt påverka förmågan att utveckla copingstrategier. Personer
med skada i vänster hjärnhalva har ofta högre grad av sjukdomsinsikt och
upplever ofta insjuknandet som en katastrof. Dessa personer kan ha större
förmåga till rehabilitering, då de är medvetna om sina problem och ofta
känslomässigt motiverade till träning. Anmärkningsvärt var att vi inte fann
någon annan forskning som jämfört hur skada i höger respektive vänster
hjärnhalva påverkar aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet.
De genomgående lägre resultaten för personer med högersidig skadelokalisation efter 5 till 6 år i vår studie, bidrar till ny kunskap om denna
speciella problematik. Detta ger oss en uppfordrande tankeställare om hur
man ska använda olika rehabiliterings- och inlärningsstrategier beroende
på skadelokalisation i strokerehabilitering.
Antalet insjuknade i stroke förväntas öka det närmaste decenniet och
fler kommer att få leva med kvarstående funktionsnedsättningar. Förutom
de kostnader detta för med sig i form av bl. a. hemtjänst och hjälpmedel, blir följden även minskad autonomi och försämrad livskvalitet för de
drabbade och deras anhöriga. Den stora befolkningsgruppen av personer
födda på 1940-talet förväntas ställa högre krav på stöd från samhället än
tidigare generationer. Möjligheten att kunna leva ett socialt aktivt liv trots
kvarstående funktionshinder efter stroke kommer att vara självklar för
denna grupp. Som en följd av detta kommer förhoppningsvis även politiker och makthavare att inse nödvändigheten av långsiktiga insatser bl. a. i
form av funktionsbevarande eller funktionshöjande aktiviteter. Detta bör,
enligt vår åsikt, bli en uppgift såväl för hälso- och sjukvård inom kommun
och landsting, som friskvård.
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Konklusion
Studiens resultat påvisar behov av mer långsiktigt stöd till personer med
fysiskt och/eller kognitivt funktionshinder efter stroke. Att bevara eller
öka aktivitets- och funktionsförmåga lång tid efter insjuknandet gynnar
individen i form av större självständighet och högre livskvalitet, men också
samhället i form av lägre vårdkostnader.
Studien belyser även behovet av ytterligare forskning kring skadelokalisationens betydelse vid stroke. Optimala rehabiliteringsstrategier är av
stor vikt i framtidens strokevård.
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[ Lat. söka ]

Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med
stroke 5-6 år efter insjuknandet
Årligen drabbas 25 000 till 30 000 personer av stroke i Sverige. Sjukdomen är vår tredje
största dödsorsak och den vanligaste anledningen till handikapp. Risken för att insjukna i
stroke ökar starkt med ökande ålder. Många av de insjuknade kommer att vara i behov av
stora hjälpinsatser och tillsyn dygnet runt. I framtiden kan vi förvänta oss ett sjunkande
dödstal och ett minskat antal patienter med stora hjälpbehov efter stroke pga tidig aktiv
behandling och rehabilitering.

Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med
stroke 5-6 år efter insjuknandet

Stroke används som en samlingsbeteckning för sjukdomar som uppstår vid störningar
av hjärnans kärlförsörjning, och kan ge upphov till olika symtom beroende på vilka delar
av hjärnan som har skadats och hur omfattande skadorna är.
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