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Abstrakt 
 

Att ha drabbats av akut sjukdom eller skada kan leda till livsomställningar 

och förändrad kropp vilket kan påverka livskvaliteten. De drabbade 

återvänder inte alltid till tidigare hälsostatus och livskvalitet oavsett hur länge 

det gått sedan sjukdom eller skada inträffat. Syftet med studien var att 

beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut sjukdom eller skada. 

Studien genomfördes som en systematisk integrerad litteraturöversikt där 

aktuell forskning söktes i tre databaser samt genom manuell sökning. Sjutton 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades. 

Analysen resulterade i tre områden: Mentala faktorer; Fysiska faktorer och 

Sociala faktorer. Resultatet visade att depression, ångest, låg livslust och 

frustration var mentala faktorer som påverkade livskvaliteten efter akut 

sjukdom eller skada. Nedsatt fysisk förmåga, ålder, förändrad kropp samt 

kvarvarande komplikationer var fysiska faktorer som framkom att påverka 

livskvaliteten. Sociala faktorer som framkom var att det sociala livet 

förändrades, socialt stöd, isolering, rollförändringar, familjerelaterade 

problem samt begränsningar i vardagen, hobbys och nöjen. Slutsatsen var att 

sjuksköterskor i ett tidigt skede behöver fånga upp de personer som är i behov 

av stöd och hjälp för att förbättra personers livskvalitet på långsikt efter akut 

sjukdom eller skada.  

 

Nyckelord: Livskvalitet, akut sjukdom, akut skada, litteraturöversikt, 

omvårdnad 
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Vem som helst kan drabbas av en olycka eller en akut sjukdom som leder till ett hastigt och 

oförutsett livshotande tillstånd. Personer som är i kritiskt tillstånd vårdas ofta på en 

intensivvårdsavdelning under konstant övervakning. På intensivvårdsavdelning (IVA) finns 

resurser och specialutbildad personal för att öka personernas möjlighet till överlevnad 

(Mukhopadhyay et al., 2016). Personer som överlevt kritiska tillstånd har visat sig ha 

svårigheter i återhämtningen när de blivit utskrivna från sjukhus (Hall-Smith, Ball & Coakley, 

1997). Det kan handla om fysiska, psykiska och kognitiva besvär (Cantlay, 2012; Hall-Smith 

et al., 1997). De som vårdats för svår sjukdom/skada längre tid löper högre risk för att 

utveckla dessa komplikationer efter utskrivning (Hill et al., 2016). De återvänder inte heller 

alltid till samma hälsostatus och livskvalitet som innan oavsett hur lång tid det gått (Cantlay, 

2012).  

 

En akut sjukdom eller skada kan innebära en total omställning av livet för individen som 

drabbas. Det vardagliga livet kan förhindras helt eller delvis, beroende på sjukdomens 

karaktär. Att plötsligt drabbas av en sjukdom kan upplevas som en händelse som stör den 

pågående livsprocessen. De värderingar och föreställningar personen har kan komma att 

ifrågasättas och personen måste omvärdera sitt liv (Hydén, 1997; Toombs, 1993, s. 62-70). 

När en person hastigt blir sjuk är känslor av förlust centralt. Förlust av kroppsfunktioner, 

sociala roller, aktiviteter, självbild och identitet, sitt självständiga liv samt förlust av livsglädje 

och hopp. Detta innebär att en skillnad i det önskade livet och det verkliga livet personen 

lever i uppstår (Ahlström, 2007) och att drabbas av sjukdom och skada påverkar individens 

livskvalitet (van Delft-Schreurs et al., 2014). 

 

World Health Organization ([WHO], 1997) definierar livskvalitet som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. De 

beskriver vidare att livskvalitet är individens uppfattning om sin position i livet i samband 

med kulturella system och värderingar som individen lever i och förhållandet till sina egna 

mål, värderingar, förväntningar och bekymmer. Livskvalitet är ett brett begrepp som på ett 

komplext sätt påverkas av personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, autonomi, sociala 

relationer, personlig tro och av deras relation till framträdande förutsättningar i omgivningen. 

Inom hälso- och sjukvården används ett flerdimensionellt begrepp, hälsorelaterad livskvalitet, 

HRQOL (health-related quality of life). Där är det fokus på symtom, funktion och mentalt 

välbefinnande och i mindre utsträckning på de existentiella frågorna (Kaasa & Loge, 2003). 

Livskvalitet omnämns också QOL (quality of life) enligt van Delft-Schreurs et al. (2014). 
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Under 1970-talet utvecklades standardiserade frågeformulär med inriktning på det subjektiva 

hälsotillståndet. Det framställdes bland annat visuella analoga skalor och fysiskt orienterade 

skalor. I nuläget finns det ett enormt utbud av frågeformulär som mäter hälsorelaterad 

livskvalitet, både allmänna, områdesspecifika och sjukdomsspecifika. De allmänna 

frågeformulären är inte riktade mot en specifik grupp, utan dessa ska vara så pass allmänna att 

alla kan använda sig av dem (Kaasa & Loge, 2003). EQ-5D (EuroQol) hälsoenkäten är ett 

allmänt självrapporterade frågeformulär som mäter hälsorelaterad livskvalitet. 

Hälsoproblemen klassificeras efter de fem dimensionerna rörlighet, normala aktiviteter, 

egenvård, obehag och ångest, smärta samt depression (Clavet, Doucette & Trudel, 2015). Ett 

annat allmänt instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet är SF-36 (Short Form 

Survey). SF-36 omfattar åtta områden som utvärderar hälsotillstånd, fysisk funktion, 

begränsningar till följd av fysisk funktion, fysisk smärta, uppfattning av den egna hälsan, 

livslust, socialt liv, begränsningar till följd av emotionella problem och psykisk hälsa (Gross, 

Algarni & Niemeläinen, 2015). Det är vanligt att kombinera olika frågeformulär för att få en 

bredare bild av individens hälsotillstånd. Eftersom livskvalitet är en subjektiv upplevelse kan 

det i vissa fall vara lämpligt att göra en intervju för att få en mer detaljerad beskrivning från 

individens perspektiv. Intervjuer är mer flexibla och kan ge information som inte fångas upp 

inom ramarna i en enkät (Kaasa & Loge, 2003).  

 

Omvårdnadsansvaret som sjuksköterskor har innefattar att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Det är centralt inom omvårdnaden att kunna sätta sig in i individens egna perspektiv och möta 

dennes unika sjukdomsupplevelse och lidande. Sjuksköterskor ska arbeta för att lindra 

lidande, tillvarata det friska hos individen samt tillgodose deras basala och specifika 

omvårdnadsbehov inom såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella som andliga. 

Sjuksköterskan måste vara lyhörd gentemot önskemål och vad som är viktigt för den unika 

individen för att identifiera problem, behov och resurser, för att den individuella känslan av 

upplevd livskvalitet ska främjas (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Livskvalitet efter akut 

sjukdom eller skada är ett område som det inte har forskats mycket om. Personer som har haft 

akut sjukdom eller drabbats av en skada är patienter som en grundutbildad sjuksköterska kan 

möta inom både öppenvård och slutenvård. Det kan då vara betydelsefullt för omvårdnaden 

att sjuksköterskan har med sig kunskaper och förståelse för hur det kan vara att leva med 

eventuella restsymtom och/eller komplikationer och hur det kan påverka livskvaliteten. De 

kan till exempel komma att behöva stöd efteråt. Resultatet kan ge en ökad förståelse för hur 
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det kan vara att ha överlevt ett kritiskt tillstånd där livet varit hotat. Det kan också hjälpa att 

tidigt identifiera och fånga upp problem för att sätta in omvårdnadsåtgärder. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut 

sjukdom/skada. 

 

 

Metod  

Friberg (2012, s. 133-135) beskriver att litteraturöversikter fokuserar på att skapa en översikt 

av det nuvarande kunskapsläget inom omvårdnad. Med bakgrund mot studiens syfte 

ansågs integrerad litteraturöversikt som en relevant forskningsmetod (jfr. Whittemore & 

Knafl, 2005). I denna studiedesign kan resultat från både kvantitativa och kvalitativa metoder 

ingå, för att sedan sammanställas (Friberg, 2012, s. 133). Enligt Polit och Beck (2012, s. 672- 

673) är en integrerad litteraturöversikt speciellt relevant att använda då resultat från 

kvantitativa och kvalitativa studier bekräftar, utvidgar eller fördjupar varandra.    

 

Litteratursökning     

Innan den systematiska litteratursökningen påbörjades utfördes en pilotsökning i databaserna 

PubMed och CINAHL. Detta görs för att säkerställa att det finns vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdet (Östlundh, 2012, s. 59). Pilotsökningen resulterade i tillfredställande material 

för att utföra litteraturstudien. Därefter genomfördes den systematiska litteratursökningen i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO (Psychological Abstracts) via Luleå tekniska 

universitetsbibliotek. PubMed och CINAHL är två stora databaser inom området hälso- och 

sjukvård och omvårdnad (jrf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 80). PsycINFO är en 

databas som innehåller studier inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012, s. 98). 

De sökord som användes vid den systematiska litteratursökningen var; acute disease, 

intensive care, critical care, quality of life och after discharge.  

 

De olika databaserna kan ha olika ämnesordlistor och därför är det viktigt att kontrollera att 

rätt sökord används för att inte gå miste om relevanta studier. Detta kallas thesaurus som i 

PubMed benämns som MeSH-termer och i CINAHL som CINAHL Headings (Willman et al., 

2011, s. 69-70). Alla sökord som fanns med i databasernas ämnesordlistor användes som 

MeSH-termer och CINAHL Headings i sökningen. De sökord som inte fanns med i 
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ämnesordlistorna söktes som key-word eller söktes i fritext. Genom att söka med key-word 

visas de artiklar som innefattar ordet antingen i titel eller abstrakt och genom att söka i fritext 

inkluderas alla artiklar som innehåller det aktuella ordet någonstans i hela arbetet (Willman et 

al., 2011, s. 69).  

 

För att kombinera sökorden användes booleska sökoperatorerna OR och AND vilket hjälper 

till att fånga in de relevanta studierna och sökningen styrs in på ett avgränsat område (jfr. 

Willman et al., 2011, s. 72). Begränsningen som användes var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska. Enligt Willman et al. (2011, s. 68-69) är detta ytterligare ett sätt att 

sortera bort irrelevanta referenser. Samma sökord och kombinationer användes i båda 

databaserna och för att inte få med samma referenser i CINAHL som redan fanns med i 

PubMed användes funktionen ”Exclude MEDLINE records”. Detta sorterade bort 37 artiklar 

som fanns i båda databaserna. Litteratursökningen i PubMed resulterade i 231 artiklar och i 

CINAHL 10 artiklar. Samtliga artiklars titel och abstrakt lästes igenom och de som svarade 

mot syftet togs ut (jfr. Rosén, 2012, s. 437). Sedan utfördes ett andra urval där artikeln lästes i 

fulltext och granskades utifrån exklusions- och inklusionskriterier. Exklusionskriterier var 

studier om barn, litteraturöversikter och studier som var över 20 år gamla. Inklusionskriterier 

var att deltagarna skulle ha vårdats för sina akuta sjukdomar/skador inom intensiv- eller 

akutvård. Det fanns ingen begränsning på hur länge det skulle ha gått sedan 

sjukdomen/skadan inträffade. Den systematiska litteratursökningen resulterade i elva artiklar 

som presenteras i tabell 1.  

 

För att få en större överblick av ämnesområdet utfördes en manuell sökning. En manuell 

sökning kan leda till ytterligare intressanta och högst relevanta artiklar. De utvalda artiklarnas 

referenslistor granskades för att finna eventuella intressanta titlar för vidare läsning av 

abstrakt (jfr. Karlsson, 2012, s. 102; Willman et al., 2011, s. 88-89). Den manuella sökningen 

resulterade i att ytterligare sex artiklar kunde inkluderas i analysen.  
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Tabell 1.      Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut 

sjukdom/skada. 
 

PubMed 2017-01-18 Begränsningar: Engelskt språk  

Söknr. *) Söktermer Antal artiklar Antal granskade Antal 

valda 

1 MSH Acute disease 138462  
 

 

2 FT Intensive care 303989 
 

 

3 MSH Critical care 38633  
 

 

4 
 

1 OR 2 OR 3 436541 
 

 

5 MSH Quality of life 57808 
 

 

6 FT After discharge  57134 
 

 

7  4 AND 5 AND 6 231 231 9 

CINAHL 2017-01-18 Begränsningar: Engelskt språk, ”Exclude MEDLINE records” 

1 CH Acute disease 12603   

2 KW Intensive care 42828 
 

 

3 CH Critical care 11558  
 

 

4 
 

1 OR 2 OR 3 61080 
 

 

5 CH Quality of life 46498 
 

 

6 KW After discharge  3638 
 

 

7  4 AND 5 AND 6 10 10  

PsycINFO 2017-01-23 Begränsningar: Engelskt språk 

1  Acute disease 7269   

2  Intensive care 10184   

3  Critical care 7599   

4  1 OR 2 OR 3 22832   

5  Quality of life 70845   

6  After discharge 5114   

7  4 AND 5 AND 6 51 51 2 

*) MSH – MeSH termer, FT – fritext sökning i databasen PubMed, CH - CINAHL Headings termer, KW – 

Key-word sökning i databasen CINAHL. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med Willman et al. (2011, s. 173-176) 

granskningsprotokoll för kvantitativ respektive kvalitativ metod. Detta utförs för att värdera 

studiernas kvalitet och trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 490-491). För att 

granskningsprotokollen skulle vara tillämpningsbara för studierna modifierades protokollen 

genom att utesluta icke relevanta frågor (jfr. Willman et al., 2011, s. 108). 

Kvalitetsgranskningen fokuserade på de vetenskapliga artiklarnas studiedesign, 

urvalsförfarande, frågeställning, dataanalys, etiskt resonemang och resultat. Varje positivt 

svar gav 1 poäng och negativt svar eller osäkerhet gav 0 noll poäng. Sedan beräknades den 

totala poängsumman för varje artikel och omvandlades till procent (jfr. Willman et al., 2011, 

s. 173-176). Enligt Willman et al. (2011, s. 108) ger procentberäkningarna en möjlighet att 

värdera och jämföra studiernas kvalitet rättvist. Beroende på vilken procentindelning studien 

fick tilldelades den kvalitetsgraderingen låg, medel eller hög, detta framgår i tabell 2. Vid 

kvalitetsgranskningen framkom ingen artikel med låg kvalitet. De utvalda och 

kvalitetsgranskade studierna presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 2.      Procentindelning 

Kvalitetsgradering Procentindelning 

Grad I – Hög 80-100 % 

Grad II – Medel 70-79 % 

Grad III – Låg 60-69 % 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96) 
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Tabell 3.      Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17)  
Författare/Land/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Aitken et al. 

Australien 

2014 

Kvantitativ 88  Enkät  

Statistisk analys 

Studien redogör för att personer 

som drabbats av trauma hade 

lägre resultat på SF-36 än den 

australienska befolkningens 

normer, både en månad och sex 

månader efter utskrivning.  

 

Hög 

Bendz 

Sverige 

2003 

Kvalitativ 15 Intervjuer med 

öppna frågor 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Studien redogör för att personer 

hade förlorat kontroll över sitt liv, 

trötthet och rädsla för återfall. 

Hög 

Burton 

Storbritannien 

2000 

Kvalitativ 6 Intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Grounded 

theory  

 

Studien redogör för att stroke är 

en ytterst personlig upplevelse 

som omfattar återuppbyggnad och 

omstrukturering av en individs 

värld. 

 

Medel 

Deja et al.   

Tyskland 

2006 

Kvantitativ 65  Enkäter 

Statistisk analys 

Studien redogör för att 

livskvaliteten försämrades hos 

alla personer som överlevde 

ARDS. De försämrades i både de 

fysiska och mentala 

dimensionerna. 

 

Hög 

Dimopoulou et al. 

Grekland 

2004 

Kvantitativ 87 

 

 

 

 

 

Enkät 

Statistisk analys 

Studien redogör för att 64 av 87 

personer hade problem med 

hälsostatusen och det var 

somatiska besvär som var den 

övervägande faktorn till lägre 

HRQOL. 

 

Hög 

Dowswell et al.  

Storbritannien  

2000 

Kvalitativ 45 Semistrukturera

de intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör för att alla 

aspekter i livet försämrades efter 

att ha drabbats av en stroke, bland 

annat de sociala, fysiska och 

emotionella aspekterna. 

 

Medel 

Hofhuis et al. 

Nederländerna 

2013 

Kvantitativ 398 Enkät 

Statistisk analys 

Studien redogör för att HRQOL 

var signifikant lägre efter 

utskrivning från IVA I båda 

grupperna jämfört med normer i 

övrig befolkning. 

 

Hög 

Kelly & 

McKinley 

Australien 

2010 

Kvantitativ 39  Enkät över 

telefonintervju 

eller fysisk 

närvaro 

Deskriptiv 

statistik 

Studien redogör för att personer 

som överlevt en allvarlig kritisk 

sjukdom hade lägre livskvalitet än 

normerna i övrig befolkning i 

Australien. Det som påverkade 

var trötthet, sömnproblem och 

rollförluster. 

Hög 
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Tabell 3.      forts. översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/Land/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

McKinley et al. 

Australien 

2016 

Kvantitativ 193 Enkäter 

Deskriptiv 

statistik 

Studien redogör för att personer 

hade sämre HRQOL än normerna 

i den australienska befolkningen 

och att de starkaste faktorerna 

kopplade till livskvaliteten var 

sömn, depression och stress.  

 

Hög 

O’Connell et al.  

Australien 

2001 

Kvalitativ 40 Semistrukturera

de fokusgrupp 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör för att personer 

kände förlust, frustration, 

begränsningar samt 

känslomässiga och sociala 

problem efter stroke. 

 

Medel 

Pettilä et al. 

Finland 

2000 

Kvantitativ 299 Enkät 

Statistisk analys 

Studien redogör för att det fanns 

en statistisk signifikant skillnad 

på QOL vid utskrivning och efter 

ett år och det var främst 

rollförändringar, livslust, 

emotionella problem samt ålder 

som påverkade.  

 

Hög 

Rasmussen et al.  

Danmark 

2015 

Kvalitativ 11  Semistrukturera

de intervjuer  

Fenomenologisk

-hermeneutisk 

metod 

Studien redogör för att chock i 

samband med sjukdomen, 

livsförändringar, rollförändringar, 

oro för framtiden och fysiska 

faktorer påverkade deltagarnas 

välmående. 

 

Hög 

Ringdal et al. 

Sverige 

2009 

Kvantitativ 239 Enkäter  

Statistisk analys 

Studien redogör för att personer 

som drabbats av trauma hade 

lägre HRQOL än övriga 

befolkningen och de deltagare 

som dessutom hade 

vanföreställnings minnen efter 

utskrivningen hade ännu lägre 

livskvalitet. 

 

Hög 

Roebuck et al. 

Storbritannien 

2001 

Kvalitativ 32 Semistrukturera

de intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör för att en 

hjärtinfarkt kan leda till en mängd 

olika hälsoproblem som påverkar 

individernas livskvalitet. 

 

Hög 

Steenbergen et al. 

Nederländerna  

2015 

Kvantitativ 191 Enkät 

Statistisk analys 

Studien redogör för att 

överlevande från IVA hade lägre 

HRQOL, som bland annat 

påverkades av kronisk trötthet, 

nedsatt fysisk förmåga, 

familjerelaterade problem och 

livsförändringar.  

 

Medel 

Stevenson et al.  

USA 

2013 

Kvantitativ 152 Enkäter 

Statistisk analys 

Studien redogör för att personer 

med ångestsymtom efter 3 

månaders överlevnad av akut 

lungskada hade sämre HRQOL. 

Medel 
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Analys  

En metodbeskrivning för systematiska översikter användes vid analysen av data. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) delas analysen delas in i fyra steg för att insamlad data skulle 

ordnas, grupperas och summeras till ett resultat. Det första steget i analysen var datareduktion. 

Datareduktionen innebar att varje artikel lästes igenom grundligt innan extraheringen av 

textenheter som svarade mot syftet extraherades från artikelns resultat. Textenheten kodades 

genom att varje artikel och textenhet fick olika nummer, till exempel 1:1 (artikel 1: textenhet 

1). Om en textenhet beskrev flera olika faktorer delades de upp och fick bokstäver, till 

exempel 1:1a. Efter att detta steg slutförts fanns det 251 kondenserade textenheter. Det andra 

steget i dataanalysen var dataöversikt. En matris utformades för att sortera och organisera 

data. Detta sätt menar Whittemore och Knafl (2005) underlättar möjligheten att systematiskt 

jämföra data och även för att upptäcka mönster och relationer inom och mellan de olika 

textenheterna samt att det är en bra utgångspunkt för tolkning. Tredje steget var data 

jämförelse som är en upprepande process för att mönster, teman och relationer ska 

identifieras. För att identifieringen av subgrupperna ska bli korrekt krävs det kreativitet och en 

kritisk analys av data. Därför jämfördes textenheterna upprepade gånger tills dess att 

subgrupper kunde urskiljas. De textenheter som identifierades att tillhöra en viss subgrupp 

sammanfogades i en matris. Detta upprepades tills dess att alla textenheter ingick under en 

grupp där de hade liknande eller samma innebörd (Whittemore & Knafl, 2005). Det sista och 

fjärde steget i analysen handlar om att dra slutsatser och verifiera resultat av data (Whittemore 

& Knafl, 2005). En granskning av de slutliga grupperna skedde för att kontrollera 

överensstämmelsen med information från primärkällan, vilket utfördes med hjälp av 

kodningen. 

 

 

Tabell 3.      forts. översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/Land/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Ulvik et al.  

Norge 

2008 

Kvantitativ 210 Enkät över 

telefonintervju  

Statistisk analys 

 

Studien redogör för att personer 

efter traumat hade signifikant 

minskad livskvalitet inom alla 

dimensioner, ju svårare grad av 

skada ju lägre livskvalitet hade 

de.  

Hög 
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Resultat 

Analysen inkluderade 17 vetenskapliga artiklar varav elva kvantitativa studier och sex 

kvalitativa studier. I dessa studier hade personerna följande sjukdomar/skador; respiratoriska 

diagnoser, akut njursvikt, trauma, sepsis, neurologiska diagnoser, hjärtsjukdomar, 

gastrointestinala diagnoser, multiorgansvikt och stroke. Det hade inte gått längre än 10 år som 

längst sedan sjukdom/skada inträffat. I resultatet kommer HRQOL och QOL benämnas som 

livskvalitet. De flesta faktorer som påverkade livskvaliteten efter akut sjukdom/skada 

framkom i de kvalitativa studierna. Huvudfaktorer som framkom fördelades i tre områden; 

Mentala faktorer, Fysiska faktorer och Sociala faktorer. Dessa presenteras i tabell 4 där det 

framgår vilka studier som ingår under varje område. 

 

Tabell 4.      Översikt av studier i respektive områden 

Faktorer påverkar livskvaliteten efter akut sjukdom/skada 

 

Studier som ingår i analysen 

Mentala faktorer Fysiska faktorer Sociala faktorer 

Aitken et al., 2014 x  x 

Bendz, 2003 x x x 

Burton, 2000 x x x 

Deja et al., 2006 x  x 

Dimopoulou et al., 2004 x x x 

Dowswell et al., 2000 x x x 

Hofhuis et al., 2013 x x x 

Kelly & McKinley, 2010 x x x 

McKinley et al., 2016 x x  

O’Connell et al., 2001 x x x 

Pettilä et al., 2000 x x  

Rasmussen et al., 2015 x x x 

Ringdal et al., 2009 x x x 

Roebuck et al., 2001 x x x 

Steenbergen et al., 2015 x x x 

Stevenson et al., 2013 x   

Ulvik et al., 2008 x x  

 

De faktorer som inte identifierades att tillhöra något av dessa områden var tidigare sjukdomar, 

vilken sjukdom de drabbades av, längd på vårdtid och att inte ha återhämtat sig. Att ha 

sjukdomar sedan tidigare, innan den akuta sjukdomen, påverkade livskvaliteten genom flera 

områden. De olika områdena var fysisk hälsa, psykisk hälsa, rollförändringar, smärta, socialt 

liv och livslust (Ringdal, Plos, Lundberg, Johansson & Bergbom, 2009). I en studie (Pettilä, 

Kaarlola & Mäkeläinen, 2000) var diagnos en faktor som var kopplat till livskvalitet. De 

personer som drabbats av trauma och hjärtinfarkt hade sämre livskvalitet än personer med 

andra diagnoser som studien undersökt. I en annan studie (Ulvik, Kvåle, Wentzel-Larsen & 

Flaatten, 2008) visade det sig att hela 80 procent av de 210 personer som varit utsatta för 

trauma hade sämre livskvalitet två till sju år efter att traumat inträffat. 
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Flera studier (McKinley, Fien, Elliott & Elliott, 2016; Pettilä et al., 2009; Ringdal et al., 2009) 

visade på att längden av vårdtiden hade betydelse för livskvaliteten. Att ha vårdats under en 

längre tid på intensivvårdsavdelning var kopplad till sämre fysisk funktion, hälsa, livslust 

samt smärtupplevelser. En annan faktor som påverkade livskvaliteten var att inte ha 

återhämtat sig. De personer som inte hade fysiskt återhämtat sig sex månader efter utskrivning 

hade signifikant lägre livskvalitet (Hofhuis, van Stel, Schrijvers, Rommes & Spronk, 2013). 

 

Mentala faktorer 

Samtliga studier visade på mentala faktorer som påverkade livskvaliteten (se tabell 4).  

 

Livslust 

Livslusten påverkade livskvaliteten hos personer som drabbats av akut sjukdom/skada (Deja 

et al., 2006; Dimopoulou et al., 2004; Hofhuis et al., 2013; McKinley et al., 2016; Pettilä et 

al., 2000; Roebuck, Furze & Thompson, 2001). De hade sämre livslust och hälsa sex månader 

efter utskrivning jämfört med en åldersmatchad population (Hofhuis et al., 2013). 

Känslomässiga problem (McKinley et al., 2016; Roebuck et al., 2001) och kraftiga 

humörsvängningar försämrade livslusten (Dimopoulou et al., 2004). Låg livslust och 

känslomässig instabilitet ledde till att personerna fick rollförändringar, nedsatt psykisk hälsa 

samt nedsatt social funktion (Pettilä et al., 2000). 

 

Depression  

Livskvaliteten hos personer påverkades vid en depression (McKinley et al., 2006). Enligt 

Ringdal et al. (2009) och Ulvik et al. (2008) hade en tredjedel av personerna hade symtom på 

depression efter att ha drabbats av akut sjukdom/skada. Depressiva symtom och psykosociala 

problem påverkade tillfrisknandet och återhämtningen från ett kritiskt tillstånd negativt 

(Dimopoulou et al., 2004). De som var i ett deprimerat tillstånd förklarade att de inte såg 

någon glädje i saker längre. Det som tidigare varit betydelsefullt för dem fann de nu 

meningslöst (Burton, 2000; Dimopoulou et al., 2004; Kelly & McKinley, 2010). 

Depressionen kunde bli så svår att de kände att det hade varit bättre för alla om de vore död, 

de menade att de förstörde sina närståendes liv efter sjukdom/skada. De ville dö på grund av 

den förändrade person de blivit efter sjukdom/skada och de hade övervägt att ta sitt liv till 

följd av ilskan och omställningen som sjukdom/skada medförde (Dowswell et al., 2000). 

Depressionen hade också lett till självmordsförsök (O’Connell et al., 2001).  
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Ångest och oro 

Ångestsymtom var kopplat till lägre livskvalitet (McKinley et al., 2016; Stevenson et al., 

2013). Efter det kritiska tillståndet hade personer psykologiska reaktioner allt från allmänna 

ångestsymtom (Stevenson et al., 2013) till svår ångest (Dimopoulou et al., 2004; Ulvik et al., 

2008). Hälften av de som varit med om trauma led av ångest (Pettilä et al., 2000). Att tänka 

tillbaka på insjuknandet/skadan och hjälplösheten gav ångest (Dimopoulou et al., 2004) och 

rädsla för återfall men även för att drabbas av komplikationer (Bendz, 2003; Dimopoulou et 

al., 2004; Rasmussen, Zwisler, Moons & Berg, 2015). De som drabbats av hjärtinfarkt tyckte 

att bröstsmärtor var det symtom som orsakade mest oro och rädsla (Rasmussen et al., 2015). 

Rädslan för att återinsjukna ledde till omprioritering och begränsningar i livet vilket kunde 

vara att inte åka på semester eller att inte gå tillbaka till arbetet (Bendz, 2003). Arbets- och 

ekonomiska situationen skapade oro och ökade ångesten hos personerna. Fler källor till oro 

var också medicinering och dess effekt på kroppen (Rasmussen et al., 2015). Ständig stress 

och oro ledde till att livskvaliteten påverkades negativt (McKinley et al., 2016).  

 

Personer hade sömnproblem efter utskrivning från sjukhus vilket påverkade livskvaliteten 

(Dimopoulou et al., 2004; Kelly & McKinley, 2010; McKinley et al., 2016). Det kunde leda 

till känslomässiga och kognitiva förmågor som påverkade vardagen (Dimopoulou et al., 

2004). Även kvarstående mardrömmar och hallucinationer efter utskrivning hade inverkan på 

personers sömnkvalitet (Kelly & McKinley, 2010). Personer hade en extrem utmattning som 

tog över deras liv då de fick ställa in planer och blev kvar i sängen (Bendz, 2003; Rasmussen 

et al., 2015).  

 

Att ha varit med om skrämmande och otäcka händelser bidrog till en sämre livskvalitet 

(McKinley et al., 2016; Ringdal et al., 2009). Minnet från insjuknandet gick inte att förtränga 

och de skulle bära med sig det resten av livet (Burton, 2000). De hade minnen från vårdtiden 

som var vanföreställningar och handlade om hallucinationer, mardrömmar och känslan av att 

någon försökte göra dem illa (Ringdal et al., 2009). Detta var mer vanligt förekommande 

bland de yngre och svårare sjuka personerna. Personer som hade den sortens minnen, led 

också av ångest.  Det fanns ett samband mellan traumatiska minnen och PTSD 

(posttraumatiskt stressyndrom). De som hade fler minnesbilder av smärta från vårdtiden löpte 

ökad risk för utveckling av PTSD. Ångestproblematik under vårdtiden ökade också risken för 

PTSD efter utskrivning (Deja et al., 2006). I en studie (Aitken, Chaboyer, Schuetz, Joyce & 
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Macfarlane, 2014) hade mer än en fjärdedel symtom av PTSD. Personer med symtom av 

PTSD hade lägre livskvalitet (Deja et al., 2006).  

 

Frustration  

Personer var frustrerade över de ofrivilliga kropps- och livsförändringarna och att inte kunna 

leva som förut ledde till minskad livskvalitet (Bendz, 2003; Dimopoulou et al., 2004; 

Dowswell et al., 2000; O’Connell et al., 2001; Rasmussen et al., 2015). Framtidsplaner 

förändrades på grund av sjukdom/skada och alla känslor det medförde ledde till att de blev 

överväldigade vid återhämtningen (Bendz, 2003; Burton, 2000). Anpassningen till det nya 

livet försvårades när de hade för höga ambitioner om rehabiliteringen jämfört med det 

faktiska handikappet (Dowswell et al., 2000). De som ständigt jämförde sitt liv efter 

sjukdom/skada med livet innan hade starka känslor av ilska och förändrad självkänsla 

(Burton, 2000; Dimopoulou et al., 2004). De menade att de inte kände igen sig själva, var 

obekväma och skämdes över den nya personen de blivit. De var sårbara, känslomässigt 

traumatiserade (Dowswell et al., 2000), hade svårt att bearbeta det som inträffat och var 

chockade över hur psykisk svaga de var under bearbetningen (Bendz, 2003; Dimopoulou et 

al., 2004; O’Connell et al., 2001). Att vara en börda för närstående, vänner och bekanta ledde 

till känslor av skuld, ofullständighet och att vara inadekvat (Dimopoulou et al., 2004; 

Dowswell et al., 2000). Kvinnor hade oftare svårigheter i bearbetningen av sjukdom/skada än 

män (McKinley et al., 2016; Ulvik et al., 2008). Personer var oroliga inför framtiden, att inte 

veta vad som kommer att hända dem och hur återhämtningen skulle gå (Dimopoulou et al., 

2004; Rasmussen et al., 2015). Det fanns tvivel på hur de skulle hantera kriser och förutse 

lösningar på problem Burton (2000). Ovissheten om orsakerna bakom insjuknandet ledde till 

att de kunde dra felaktiga slutsatser. Personer undvek att gå till arbetet eftersom de trodde att 

arbetet orsakat sjukdom (Bendz, 2003).  

 

Personer som drabbats av stroke blev sorterade i fack med andra som drabbats av samma 

sjukdom, istället för att bli mött som en unik individ. Att bli uttittad på grund av 

omgivningens fördomar och brist på förståelse om sjukdom ledde till sämre livskvalitet. 

Människor i omgivningen pratade över huvudet på dem upprepade gånger och de blev 

bemötta som om de hade en kognitiv funktionsnedsättning. De blev ignorerade, utsatta för 

diskriminering och andra tog inte hänsyn till dem trots det uppenbara handikappet (O’Connell 

et al., 2001). 
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Kontrollförlust 

Personer kände kontrollförlust till följd av sjukdom/skada när de insåg att det inte skulle få 

tillbaka förlorade funktioner (Burton, 2000; Dowswell et al., 2000). Kontrollförlusten ledde 

till att de blev mer beroende av sin omgivning för stöd och hjälp vilket ledde till att de kände 

sig värdelösa (Dimopoulou et al., 2004). De som behövde medicinering efter sjukdom/skada 

beskrev kontrollförlust och sämre livskvalitet (Rasmussen et al., 2015). Kontrollförlusten som 

medförde hinder i fysiska och sociala aktiviteter ledde till besvikelse och maktlöshet (Burton, 

2000). De som hade minskad koncentrationsförmåga och minnessvårigheter efter 

sjukdom/skada hade minskat engagemang och förmåga att föra konversationer (Bendz, 2013; 

O’Connell et al., 2001). Koncentrationssvårigheter ansågs vara ett stort hinder för de drabbade 

(Kelly & McKinley, 2010).  

 

Sammanfattningsvis framkom det att låg livslust och känslomässig instabilitet efter 

sjukdom/skada ledde till minskad livskvalitet. Depression var vanligt förekommande och det 

påverkade tillfrisknandet och livskvaliteten negativt. På grund av omställningen i livet var det 

personer som ville dö och som hade försökt att ta sitt liv. Det kritiska tillståndet medförde 

ångest och minnen som inte gick att förtränga och det ledde till sämre livskvalitet. 

Sömnproblem och utmattning efter utskrivning var vanligt förekommande och påverkade 

vardagen. Kropps- och livsförändringar ledde till frustration. De kände inte igen sig själva och 

ansåg att de var en börda för omgivningen. Livsförändringarna ledde också till känsla av 

kontrollförlust och ökad beroendeställning.  

 

Fysiska faktorer 

Vid utskrivning hade personer nedsatt fysisk förmåga och fysisk hälsa (Hofhuis et al., 2013; 

Steenbergen et al., 2015) och i jämförelse var den sämre än normalbefolkningens (McKinley 

et al., 2016). Svårighetsgraden av sjukdom/skada påverkade livskvaliteten (McKinley et al., 

2016). De som varit med om trauma eller hjärtinfarkt led av allvarliga fysiska begränsningar 

(Pettilä et al., 2000). Det framkom även att ålder hade en inverkan på livskvaliteten i samband 

med kritiskt tillstånd då hög ålder var associerat med lägre livskvalitet (Pettilä et al., 2000). 

Den fysiska funktionen kunde också relateras till ålder då sämre fysisk hälsa var kopplat till 

högre ålder (Hofhuis et al., 2013; Ringdal et al., 2009). Personer hade problem med den 

fysiska rörligheten efter akut sjukdom/skada (Kelly & McKinley, 2010; Roebuck et al., 2001; 

Ulvik et al., 2008). De hade svårt att gå i trappor, längre sträckor och i backar då de kände sig 

svaga, trötta och andfådda (Kelly & McKinley, 2010). Att utföra saker krävde mer 
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ansträngning och gick långsammare vilket väckte missmod (Bendz, 2003; Dimopoulou et al., 

2004; Dowswell et al., 2000).  

 

Den förändrade kroppen var skrämmande, att inte kunna kontrollera sina egna muskler 

(Bendz, 2003; Burton, 2000), förlust av skelettmuskulatur (Kelly & McKinley, 2010) och 

synliga spår från sjukdom/skada som till exempel missprydande ärr (Dimopoulou et al., 

2004). De beskrev att de inte kunde stå upp eller använda sina händer på samma sätt som 

förut och att de inte längre kunde bidra i hemmet (Burton, 2000; Dowswell et al., 2000). De 

kände sig dumma över sina fysiska hinder, som att inte kunna tugga maten längre (Burton, 

2000). Efter akut sjukdom/skada var det vanligt att sömnproblem ledde till nedsatta fysiska 

förmågor (Dimopoulou et al. 2004). Hälsoproblem till följd av kronisk trötthet påverkade 

livskvaliteten (Bendz, 2003; Dimopoulou et al., 2004; Steenbergen et al., 2015). Personer 

hade kvarvarande smärtupplevelser, obehag och orkeslöshet efter akut sjukdom/skada 

(Roebuck et al., 2001; Ulvik et al., 2008). De som hade symtom som påverkade livskvaliteten 

kunde ha andnöd, arytmier och bröstsmärta (Dimopoulou et al., 2004; Rasmussen et al., 

2015). Andnöden störde deras nattsömn med mardrömmar (Rasmussen et al., 2015).  

 

Att ha problem med att utföra vardagliga aktiviteter efter sjukdom/skada påverkade 

livskvaliteten (Pettilä et al., 2000; Roebuck et al., 2001; Steenbergen et al., 2015; Ulvik et al., 

2008). Utförandet av hushållssysslor påverkades radikalt, de åstadkom mindre på grund av 

svårigheter som sjukdom/skada medfört (Kelly & McKinley, 2010; Roebuck et al., 2001). Till 

följd av men från sjukdom/skada hade de svårigheter att läsa och se på TV (Dimopoulou et 

al., 2004; Kelly & McKinley, 2010). Även problem med egenvård och hygien förekom efter 

att ha drabbats av sjukdom/skada (Burton, 2000; Dimopoulou et al., 2004; Ulvik et al., 2008). 

Vid behov av stöd vid egenvård framkom negativa känslor och sämre livskvalitet (Burton, 

2000). Personer tvingades flytta hemifrån på grund av men från sjukdom/skada, vilket 

försämrade deras livskvalitet (Dowswell et al., 2000; Pettilä et al., 2000; Steenbergen et al., 

2015). 

 

Sammanfattningsvis framkom det att nedsatt fysisk förmåga och hälsa efter sjukdom/skada 

minskade livskvaliteten. Även hög ålder och svårighetsgrad på sjukdom/skada hade en 

negativ inverkan. Den förändrade kroppen var skrämmande då de hade svårigheter med 

rörlighet samt att kontrollera sina muskler. Att ha kvarvarande somatiska symtom som smärta 

och andnöd försämrade också livskvaliteten. Problem i att utföra vardagliga aktiviteter som att 
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sköta sin egenvård och hygien kunde leda till att de inte längre kunde bo hemma påverkade 

livskvaliteten.  

 

Sociala faktorer 

Socialt liv  

Det sociala livet förändrades efter sjukdom/skada (Dowswell et al., 2000; O’Connell et al., 

2001; Ringdal et al., 2009; Roebuck et al., 2001). Engagemanget till socialt liv försämrats på 

grund av personlighetsförändringar (Dowswell et al., 2000; Kelly & McKinley, 2010). Förlust 

av förmåga att kunna träffa vänner spontant och svårigheter att ta sig ut gjorde dem mycket 

olyckliga och försämrade livskvaliteten. De belyste socialt umgänge som trevligt och önskade 

att de kunde ha det oftare (Dowswell et al., 2000). 

 

Personer begränsades i sina hobbys och viktiga livshändelser på grund av men från 

sjukdom/skada vilket påverkade livskvaliteten (Bendz, 2003; Burton, 2000; Dowswell et al., 

2000; O’Connell et al., 2001; Rasmussen et al., 2015; Roebuck et al., 2001). De kunde inte 

vänja sig vid dessa begränsningar och det var påfrestande för dem (O’Connell et al., 2001).  

 

Socialt stöd var en viktig och stärkande del i återhämtningen och för livskvaliteten (Deja et 

al., 2006; Dimopoulou et al., 2004; Kelly & McKinley, 2010; Ringdal et al., 2009). Enligt 

Ringdal et al. (2009) var det vanligt att personer sökte socialt stöd i sina familjer. Socialt stöd 

var även betydelsefullt för att inte utveckla depression eller PTSD (Deja et al., 2006; Ringdal 

et al., 2009).  

 

Isolering 

Social isolering kunde utvecklas till följd av hinder som sjukdom/skada medförde (O’Connell 

et al., 2001; Rasmussen et al., 2015; Roebuck et al., 2001). Brist på information om 

stödtjänster var också en anledning till isolering (O’Connell et al., 2001).  

 

Relationer och rollförändringar  

Familjerelaterade problem var faktorer som förekom efter sjukdom/skada (Steenbergen et al., 

2015). Relationer blev ansträngda på grund av överbeskyddande närstående och personens 

nytillkomna humörsvängningar, depressioner och mindre tålamod (Rasmussen et al., 2015).  

Även problem med sexlivet efter sjukdom/skada var vanligt (Roebuck et al., 2001). 

Relationsförändringar kunde leda till skilsmässa och att vänner och bekanta tog avstånd för att 
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det var obekvämt att kommunicera med dem efter det kritiska tillståndet (O’Connell et al., 

2001).  

 

Förändrade fysiska och emotionella roller uppkom efter sjukdom/skada och det var svårt att 

finna sin plats (Aitken et al., 2014; Burton, 2000; Hofhuis et al., 2013) och känslor av 

hjälplöshet, ilska och förändrad självidentitet uppstod (Dowswell et al., 2000). 

Rollförändringar skedde inom arbetet, familjen, det sociala livet och även det ekonomiska 

ansvaret (Burton, 2000). Rollförändringar ledde till mindre ansvar i hemmet och mindre 

självständighet (Kelly & McKinley, 2010). Rollen som maka/make förändrades då den 

tidigare rollen involverade fysiska uppgifter, delade sociala aktiviteter och nätverk. Dessa 

uppgifter blev för svåra eller kunde inte utföras efter sjukdom/skada (Dowswell et al., 2000).  

 

Förändrade arbetsförhållanden  

Personer kunde inte återvända till arbetet efter sjukdom/skada (Aitken et al., 2014; Burton, 

2000; Kelly & McKinley 2010). Att ofrivilligt sluta arbeta var chockerande och minskade 

livskvaliteten (Burton, 2000; O’Connell et al., 2001). Det medförde stora förändringar som 

ekonomiska svårigheter (Kelly & McKinley, 2010), förlust av vänner, arbetskamrater, 

fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter (O’Connell et al., 2001). De som kunde fortsätta arbeta 

trots sjukdom/skada prioriterade om för att kunna spendera mer tid med sin familj (Bendz, 

2003). 

 

Sammanfattningsvis framkom det att sociala livet förändrades efter sjukdom/skada och att 

socialt stöd var viktigt i återhämtningen och för livskvaliteten. De blev begränsade i hobbys 

och viktiga livshändelser vilket de hade svårt att vänja sig vid. Att inte få information om 

stödtjänster kunde leda till isolering. En annan svår förändring i det sociala livet var 

rollförändringar och familjerelaterade problem. Rollförändringarna kunde leda till att de 

ofrivilligt fick sluta arbeta vilket påverkade livskvaliteten.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten 

efter akut sjukdom/skada. I resultatet av denna litteraturstudie framkom det tre olika faktorer. 

Mentala faktorer med undergrupperna: livslust, depression, ångest och oro, frustration och 
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kontrollförlust. Fysiska faktorer samt sociala faktorer med undergrupperna: socialt liv, 

isolering, relationer och rollförändringar samt förändrade arbetsförhållanden.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det i alla studier att livskvaliteten försämras efter att ha 

drabbats av akut sjukdom/skada. Brüldes (2008) blandteori om livskvalitet bygger i huvudsak 

på hedonismen och önskeuppfyllsteorin. Den hedonistiska teorin utgår ifrån att livskvalitet är 

beroende av hur personen mår. Hur personen har det i yttre mening inverkar inte på personens 

livskvalitet. Önskeuppfyllsteorin utgår ifrån att personens livskvalitet beror på i vilken 

omfattning personen lever det liv hon vill ha. Livskvaliteten är hög då personen kan leva det 

liv som hon önskar. Brülde menar att livskvaliteten påverkas av emotionella tillstånd, social 

och yrkesmässig funktion samt fysiska symtom. I teorin undersöks hur en person mår, att 

personen har det som han/hon vill ha det och huruvida dessa delar finns närvarande i 

personens liv. En viktig del handlar om vad som har positivt värde respektive negativt värde 

för individen och att kunna identifiera dessa. Det är också viktigt att förstå hur bra de positiva 

sakerna är och hur dåliga de negativa sakerna är för att kunna veta hurdan livskvalitet 

individen har. Det som är värdefullt för personen är hur tillfredsställd han/hon är över 

situationen och att glädjen och belåtenheten är reell (Brülde, 2008). Utifrån denna teori är det 

viktigt att personer får stöd tidigt efter utskrivning för att kunna bli så tillfreds som möjligt. 

Detta utifrån de förutsättningar som finns och med det liv dem lever efter att ha drabbats av 

akut sjukdom/skada. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att depressiva symtom och psykosociala problem var 

vanligt efter att ha drabbats av akut sjukdom/skada. Detta kunde leda till självmordstankar 

och i vissa fall planer på att ta sitt liv. Enligt Kendler, Karkowski och Prescott (1999) kan 

påfrestande livshändelser vara en utlösande faktor för depression. Arbetslösa personer och 

låginkomsttagare löper ökad risk för depression efter att ha drabbats av traumatisk hjärnskada 

(Seel et al., 2003) eller hjärtinfarkt (Frasure-Smith, Lesperance, Juneau, Talajic & Bourassa, 

1999). Depression kan vara kopplat till låg utbildning, fattigt socialt nätverk och stöd samt att 

leva ensam efter det kritiska tillståndet. Att vara gift minskade risken för att utveckla 

depression (Frasure-Smith et al., 1999). Det var vanligare att män använde sig av alkohol och 

droger vid depression efter att ha drabbats av hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2003). Personer som drabbats av hjärtinfarkt hade tendenser till att minimera påverkan av 

sjukdom, som till exempel depression. De dröjde med att söka hjälp för att de inte ville 

belasta andra med sina hälsoproblem (Kristofferzon et al., 2003). Detta kan kopplas till 
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resultatet i denna litteraturstudie då det framkom att personer kände sig som en börda för sin 

omgivning. Personer som har depression efter att ha drabbats av stroke återhämtar sig 

snabbare om de får behandling för depressionen. Det kan dock vara svårt att diagnostisera 

depression då symtom från poststroke trötthet liknar depressiva symtom (Goodwin & 

Devanand, 2008). Att inte söka vård i tid för en depression förvärrar symtomen och lidandet 

för individen och kan leda till självmord samt större sjukvårdskostnader (Goldman, Nielsen & 

Champion, 1999). Detta kan sammankopplas till resultatet i denna litteraturstudie där personer 

beskrev att depressionen kunde bli så svår att de övervägde eller försökte ta sitt liv. Därför 

kan det vara till stor hjälp för sjuksköterskor att tidigt identifiera riskfaktorer för att utveckla 

depression hos personer efter akut sjukdom/skada. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att rädslan för att återinsjukna ledde till 

omprioriteringar och begränsningar i livet. Eftersom referensen för framtiden vanligen bygger 

på tiden innan insjuknandet kan det vara svårt att föreställa sig en framtid. En akut 

sjukdom/skada kan exempelvis innebära fysiska och psykiska utmaningar där balansen mellan 

livsmod och tappad livsgnista blir tydligare än annars (Angel, Kirkevold & Pedersen, 2009; 

Bergman & Berterö, 2001). Trots sina skador föreställde personer sig det gamla livet de levde 

och kunde inte tänka sig ett liv utan funktioner. Detta ledde till känslor av ångest och 

olycklighet. Närstående kom att behöva ge kontinuerligt stöd och uppmuntran för att hålla 

borta ångest och oro hos de drabbade. De kunde försöka få personen att fokusera på de 

funktioner som fortfarande fungerade och att de skulle uppskatta de (Angel et al., 2009). 

Personer som drabbats av hjärtsjukdomar hade en ständig oro för att drabbas igen. De var 

rädda för att återgå till vardagen. Livssituationen rubbas och tidigare prioriteringar omprövas. 

Att behöva göra livsstilsförändringar efter hjärtsjukdom är mycket vanligt, vilket även 

påverkar de som lever med den drabbade (Bergman & Berterö, 2001). Detta blev tydligt i 

resultatet i denna litteraturstudie där det framkom att personer inte längre kunde åka på 

semester eller arbeta. Därmed påverkas även de närstående när någon drabbas av akut 

sjukdom/skada. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer som drabbats av stroke blev utsatt för 

diskriminering och stigmatisering. Enligt Rao et al. (2009) blev personer uttittade på grund av 

bland annat tal- och gångsvårigheter. Handikapp som inte är synliga på kroppen får värre 

psykosociala konsekvenser för de drabbade och är svårare att förstå (Röding, Lindström, 

Malm och Öhman, 2003). Personer var restriktiva med att berätta för andra om sjukdom för 
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att inte bli stämplade. De hade varit med om att vänner och närstående undvek dem och 

tvivlade på att deras handikapp var verkliga (Rao et al., 2009). Känslor av utanförskap kom 

till följd av omgivningens attityder till sjukdom (Röding et al., 2003).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att hög ålder vid akut sjukdom/skada var associerat 

med sämre livskvalitet. Detta kan förklaras med att äldre personer ofta har en eller flera 

kroniska sjukdomar sedan tidigare och kan därför ha svårare att hantera fysiska krav som 

kritisk sjukdom kan medföra (Vosylius, Sipylaite & Ivaskevicius, 2005). Även Montuclard et 

al. (2000) skriver att livskvaliteten hos äldre minskade efter akut sjukdom/skada. Däremot 

visade Chelluri et al. (2004) och Wong, Young, Widder och Khadaroo (2013) på att äldre var 

tillfredsställda med sin livskvalitet trots att de fick svårare fysisk påverkan än de yngre och 

blev mer beroende i sin vardag. Enligt Wong et al. (2013) kan det bero på att de äldre har mer 

livserfarenheter och har lättare att förstå följderna av tillståndet som påverkar livssituationen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att den förändrade kroppen upplevdes som skrämmande. 

Kouwenhoven, Kirkevold, Engeldal och Hesook (2012) menade att det var vanligt att de som 

drabbats av stroke inte kände ingen sin kropp. Att den förlorade kontrollen skapade osäkerhet 

och rädsla för vad som skulle komma att hända. Enligt Martinsen, Harder och Biering-

Sorensen (2008) erfar personer världen genom sin kropp och när kroppen förändras, vilket 

den kan göra vid kritiska tillstånd, förändras också personers upplevelse av världen. Enligt 

Murray och Harrison (2004) kände personer som drabbats av en stroke ofta att de förlorat sin 

självkänsla. Förlusten av självkänslan gjorde att de kände sig generade över vem de blivit och 

det ledde till att relationer till andra människor förändrades och att de blev mindre sociala. 

Detta kan kopplas till litteraturstudiens resultat där det framkom att personer var fysiskt 

begränsade efter akut sjukdom/skada vilket ledde till skam. Personer hade svårt med den 

fysiska rörligheten och att använda sina händer. Att ha svårt med rörligheten kan leda till att 

personer hamnar i beroendeställning. Enligt Martinsen et al. (2008) leder ofta fysiska 

begränsningar till beroendeställning. Att vara i beroendeställning påverkar personers totala 

självbild. Genom att inte kunna använda sina händer kan de behöva hjälp vid måltidsintag. 

Det kan i sin tur leda till att de undviker sociala situationer där måltid ska intas, att inte gå ut 

på restaurang eller bjuda hem vänner och familj på middag. Att bli matad av en annan person 

kan förändra förhållandet till mat, det är inte längre förenat med njutning utan mer en teknik 

som måste utföras.  
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I litteraturstudiens resultat framkom det även att kvarvarande sömnproblem efter akut 

sjukdom/skada var vanligt förekommande. Bakken, Kim, Finset och Lerdal (2014) beskriver 

att sömnstörningar kan uppkomma efter påfrestande händelser. Om sömnproblem lämnas 

obehandlade kan det leda till försämrad livsmotivation, energi och koncentrationsstörningar. 

Det framkommer även i litteraturstudiens resultat att sömnstörningarna ledde till nedsatta 

fysiska, känslomässiga och kognitiva förmågor som påverkade vardagen. Sömn är således 

väldigt centralt för att ha en fungerande vardag. Enligt Alessi et al. (2008) kan sömnproblem 

leda till social isolering, nedsatt hälsa och funktionsnedsättning.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer blev begränsade i vardagliga aktiviteter 

och sysslor efter akut sjukdom/skada. Enligt Guidetti, Asaba och Tham (2009) är det vanligt 

att få funktionsnedsättningar efter exempelvis stroke eller ryggmärgsskada som leder till 

begränsningar i vardagen och att inte längre kunna utföra saker som de tidigare tagit för givet. 

Enligt författarna i denna litteraturstudie kan detta leda till minskad självständighet och 

nedsatt autonomi då de kan komma att behöva hjälp i hemmet, från till exempel hemsjukvård. 

Ellefsen (2002) menar att de då hamnar i en position där de måste anpassa sig till avtalade 

tider och får väldigt lite makt över sin dagsplanering. Deras vårdbehov kan bortprioriteras om 

det finns någon annan med större behov. Att vara beroende av hemsjukvård kan leda till 

förlust av privatliv när det ständigt befinner sig främlingar i deras hem. I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att funktionsnedsättningar efter akut sjukdom/skada 

kunde leda till att de drabbade behövde hjälp med egenvård och hygien. Ellefsen (2002) 

menar att behöva ta hjälp av någon annan person, speciellt från främlingar, vid till exempel 

toalettbesök kan vara förödmjukande och leda till förlust av integritet och värdighet. Det kan 

ses som ett intrång i den privata sfären.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att socialt stöd var betydelsefullt och stärkande för de 

drabbade efter akut sjukdom/skada och kunde även förhindra utveckling av depression eller 

PTSD. Enligt Brüldes teori (2008) om den objektivistiska pluralismen skulle vissa objektivt 

betydelsefulla domäner i livet vara en funktion till livskvalitet, om de är reella. Objektivt 

betydelsefulla domäner kan vara arbete, vänskap eller kärlek (Brülde, 2008). I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att majoriteten sökte stöd i sina familjer. Detta kan leda 

till att även familjen belastas och påverkas av det kritiska tillståndet och familjerelaterade 

problem kan vara vanligt förekommande. I en studie (Theobald, 1997) hade makar till hjärt- 

och kärlsjuka personer svårt att leva en normal vardag efter att ha blivit medvetna om sin 
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partners sjukdom. De kunde ha svårt att hinna med att äta, sova och utföra vardagssysslor. Att 

partner inte längre kunde arbeta ledde till att friska makar behövde arbeta hårdare för att 

kunna försörja familjen. För att hinna med vardagen och hjälpa sin partner kunde makar 

tvingas ge upp egna intressen och åtaganden (Eggenberger & Nelms, 2007; Theobald, 1997).  

 

Interventioner 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer som drabbats av akut sjukdom/skada 

hade kontrollförlust, ångest, var oroliga, skämdes över sin förändrade kropp och de hade 

svårigheter att bearbeta det som inträffat. Sjuksköterskor behöver således bekräfta och stötta 

personer som drabbats för att de ska se möjligheter till kontroll och tron till sin egen förmåga. 

En lämplig omvårdnadsintervention skulle därför kunna vara att stärka empowerment. Enligt 

Shearer (2009) syftar empowerment till att nyttja personresurser och sociala resurser med 

målet att främja välbefinnande. Empowerment ökar personers sociala kompetens och kontroll 

för att sedan kunna ansvara för den egna hälsan och således kunna förbättra sitt hälsotillstånd. 

Empowerment hjälper personen med personlig tillväxt, självacceptans och mening med livet. 

För att personer ska uppnå egenmakt är det viktigt att de får tillräcklig och individanpassad 

information.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer tappade sitt sociala liv och blev isolerade, 

delvis till följd av brist på information om stödtjänster. Därför kan en omvårdnadsintervention 

vara att de som drabbats av akut sjukdom/skada träffas i grupper för att utbyta erfarenheter, 

information, kunskap samt stötta varandra. Enligt Hildingh och Fridlund (2001) kan 

stödgrupper efter hjärtsjukdom vara till hjälp för de drabbade. Lidande efter sjukdom/skada 

framkallar starka känslor och kan medföra behov och vilja att prata med andra om det. På så 

sätt kan de utveckla en förståelse för vad som hänt och förbättra både den fysiska och 

psykiska hälsan (Davison, Pennebaker & Dickerson, 2000). Personer som varit med om 

kritiska tillstånd vet sällan om vilka resurser som finns att tillgå för stöd. Enligt Hildingh och 

Fridlund (2001) deltog de som fick information om stödgrupper efter utskrivning i markant 

högre utsträckning än de som behövde söka information om detta på egen hand. Som 

sjuksköterska är det därför av stor vikt att delge personer om detta.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det övergripande att personer mådde dåligt efter akut 

sjukdom/skada. En preventiv omvårdnadsintervention som bör utföras så snart som möjligt 

efter utskrivning är uppföljning av välbefinnande. Detta kan ske över telefon av 
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sjuksköterska. I en studie (Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad, 2007) utfördes 

sjuksköterskeledda uppföljningar via telefon med personer som haft hjärtinfarkt. Detta hjälpte 

dem att förbereda sig och hantera följder i vardagslivet som sjukdom medfört. Livskvaliteten 

förbättrades och livsstilsförändringar främjades.            

 

Metoddiskussion  

Kvaliteten av en bra vetenskaplig studie värderas utifrån trovärdighet. Trovärdighet är ett 

övergripande begrepp som inkluderar termerna pålitlighet, bekräftelsebarhet, tillförlitlighet 

samt överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487-488). Denna litteraturstudies 

trovärdighet styrks genom att en lämplig metod för att få svar på syftet har använts och 

beskrivits tydligt (jfr Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Litteraturstudien har kritiskt granskats 

och kontrollerats av en utomstående person och vid seminarium. Detta menar Wallengren och 

Henricson (2012, s. 487-488) styrker trovärdigheten ytterligare.  

 

Pålitlighet kan påvisas genom att läsare kan följa, förstå och utvärdera metoden som utförts. 

För att pålitlighet ska påvisas måste det finnas en röd tråd i syfte att redovisa för läsare hur 

analysen skett och framkomsten av resultatet. Detta för att upprepning av studien ska kunna 

ske i liknande kontext (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna litteraturstudie har alla 

steg i metoden noggrant blivit beskrivna i logisk följd och med hjälp av tabeller. Det kan ses 

som en styrka att ha illustrerande tabeller. En svaghet i litteratursökningen är att 

sekundärsökningen resulterade i hela sex artiklar. Litteratursökningen kunde ha utökats med 

större variation av sökord. Till exempel kunde sökning skett på vanliga akuta sjukdomar med 

sökoperatorn OR mellan för att eventuellt täcka in de artiklar som framkom ur 

sekundärsökningen. En styrka vid litteratursökningen är att ingen begränsning till fulltext 

skedde och samtliga sökresultat lästes igenom. En till styrka i litteraturstudien är att tre 

databaser har använts för litteratursökningen och samma sökord och kombinationer användes 

i samtliga databaser.  

 

Det kan eventuellt även anses som en svaghet i litteraturstudien att endast en studie beskrev 

att omgivningens attityder påverkade personers livskvalitet. Men då fynden ansågs högst 

relevanta så inkluderades de i resultatet. Att inte ha begränsat tidsspannet från 

insjuknande/skadetillfälle till det att studierna utfördes kan ses både som en svaghet och som 

en styrka. Svagheten kan vara att vissa personer kan ha återhämtat sig efter ett antal år, 
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jämfört med hur de mådde strax efter utskrivning. Styrkan här kan vara att de personer som 

fortfarande inte hade återhämtat sig efter flera år fångas upp. 

 

Bekräftelsebarhet innefattar att minska risken för att författarnas förförståelse påverkar 

resultatet i studien. Detta sker genom att säkerställa att data kan härledas tillbaka till 

originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att uppnå bekräftelsebarhet i 

litteraturstudien har analysstegen ingående beskrivits. För att kunna härleda data till 

originalkällan fick artiklarna koder bestående av siffror och därefter fick textenheterna 

motsvarande siffra och i vissa fall bokstäver. 

 

Tillförlitlighet betyder att resultatet i litteraturstudien ska överensstämma med originalkällor 

samt att data inte tolkats felaktigt (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 487). Urvalet av textenheter skedde grundligt för att litteraturstudiens 

syfte skulle besvaras. Alla textenheter som svarade på syftet har inkluderats i analysen, inget 

har uteslutits för att framställa ett förvridet resultat. Därför uteslöts inte de textenheter som 

inte tillhörde något av de tre huvudområdena. Dessa presenterades i stället inledningsvis i 

resultatet. Faktorerna var intressanta och värdefulla att ha kunskap om, därför uteslöts inget 

från analysen. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) ska all data som svarar mot syftet 

inkluderas i analysen. För att inte gå miste om kärnan i textenheterna har översättning, 

kondensering och kategorisering skett varsamt och grundligt. En styrka i denna del av 

litteraturstudien är att den utfördes tillsammans av båda författarna och det fördes en 

diskussion genomgående. Vid minsta osäkerhet av textenheternas kärna gick författarna 

tillbaka till originalkällan för att säkerställa att rätt beskrivning utförts.  

 

Överförbarhet innebär att litteraturstudiens resultat ska kunna överföras till andra kontexter. 

Det är däremot läsaren som bedömer om resultatet är överförbart (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Litteraturstudiens resultat kan vara överförbart till andra kontexter då flera studier från olika 

länder och deltagare med olika akuta sjukdomar/skador påvisat liknande faktorer som 

påverkar livskvaliteten hos de drabbade. En svårighet kan dock vara att livskvalitet är 

subjektivt och varierar från individ till individ. 
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Slutsats 

Litteraturstudien ger kunskap om vilka faktorer som kan påverka livskvaliteten efter akut 

sjukdom/skada. Att ha varit med om ett kritiskt tillstånd kan innebära stora livsomställningar 

som är svåra att bearbeta för den drabbade och även dennes närstående. Förslagsvis bör 

sjukvården utveckla system för uppföljning och information efter akut sjukdom/skada för 

både de drabbade och deras närstående. Detta bör ske i ett tidigt skede för att fånga upp de 

som är i behov av stöd och hjälp. Detta skulle kunna förbättra personers livskvalitet på lång 

sikt efter akut sjukdom/skada. Vidare forskning kring personers livskvalitet efter akut 

sjukdom/skada behövs då det finns kunskapsluckor. Framförallt kvalitativ forskning för att 

fånga upp individuella variationer och den subjektiva upplevelsen  
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