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Sammanfattning 
 
Stroke är en av de sjukdomar som ökar i Europa. Det är också en av de största livsstilsförvärvade 
sjukdomarna. Stroke kan leda till döden, gör den inte det, så kommer den drabbade att få kämpa fysiskt 
och psykiskt för att återfå sin självständighet och självkänsla. Att drabbas av stroke innebär en 
livsomvälvande händelse. Sjuksköterskans arbete är att se till att äldre strokedrabbade klarar sin dagliga 
hygien och sitt vardagliga liv och ska vara en länk mellan de olika professionerna i vården samt mellan 
närstående och kommunen. Studiens syfte är att beskriva äldre personers upplevelser av livet efter 
stroke. Av åtta kvalitativa artiklar gjordes en litteraturöversikt. Artiklarna analyserades med hjälp av 
Fribergs femstegsmodell. Innehållet i de granskade studierna kunde beskrivas under tre huvudteman: 
upplevelsen av mental påverkan, upplevelse av påverkan av stöd, upplevelse av självständighet. Stroke 
är en livsomvälvande sjukdom som kan ge depression och funktionsnedsättningar. Hur svåra dessa 
problem blir beror på den äldre personens mentala stabilitet är innan sjukdomen och hur bra socialt 
nätverk de har. Studiens slutsats är att stroke är en prövning för patienten. De äldre personer som utsätts 
för påfrestningar är i störst behov av sjuksköterskans stöd både till den äldre strokedrabbade och 
närstående.  
 
Nyckelord: Stroke, äldre, upplevelse, självständighet.  
 
 
  



 

Summary 
 
Stroke is one of the most increasing diseases in Europe and is one of the largest lifestyle acquired 
diseases. Stroke can lead to death, for those who survive life becomes a struggle physically and 
psychologically and the survivors have to reclaim independence and self-esteem. The nurse mission is 
to ensure that stroke survivors manage daily hygiene and daily living. The nurse is also a link between 
different professions that cares for the stroke survivors, their relatives and the municipality. The nurse 
task is to support and help the elderly to recover. The purpose with this study was describe how older 
people experience life after stroke. Eight qualitative articles were used to make a literature review. The 
articles were analysed by Friberg’s five-step model. Three main themes emerged; experience of mental 
effect, experience of support and experience of the independence. Stroke is a life-changing illness that 
can cause depression, and physical disabilities. How severe these problems become depends on the 
person’s mental stability before the stroke and what social network the person have. The study’s 
conclusion is that stroke is a bit of an ordeal for the person. The stroke survivors and relatives are in 
need of the nurse support. 
 
Keywords: Stroke, elderly, experience, independence. 
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Inledning 

Stroke är den andra vanligaste dödsorsaken i världen och är den största orsaken till 
funktionsnedsättning idag. Var 12:e minut drabbas någon i Sverige av stroke, vilket innebär att ca 30 
000 svenskar insjuknar varje år (Hjärt- lungfonden, 2015). I Sverige är medelåldern för insjuknandet 
av stroke 75 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar på sjukhuset och medför de största 
kostnaderna för samhället. År 2000 uppgick samhällskostnaderna till 12 miljarder kronor, men under 
år 2015 beräknades kostnaden för stroke att bli 18 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2007). Stroke är 
en komplex sjukdom med många konsekvenser som kan ge upphov till omfattande 
funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att ha relevant kunskap och förståelse 
för sjukdomens innebörd och påverkan på personens hälsa och livskvalitet för att kunna ge en god och 
säker omvårdnad. Då människor lever längre idag än för cirka 70 år sedan blir omvårdnadsinsatserna 
fler. Drabbas den äldre personen av stroke blir omvårdnadsinsatserna kring den äldre personen mer 
krävande, då det är för den äldre personen mer tidskrävande och mer krävande att återgå till det liv de 
levde tidigare. Här behöver både den äldre personen och närstående stöd från sjuksköterskan (Jeune, 
2002). 

Bakgrund 

Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige, näst efter hjärtsjukdomar och cancer, vilka är de två 
största dödsorsakerna i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). Stroke är ett samlingsnamn som omfattar 
hjärninfarkt och hjärnblödning (Wergeland, Ryen, & Odegaard-Olsen, 2011). Av de strokedrabbade har 
ca 85 % fått en hjärninfarkt och ca 15 % fått en hjärnblödning (Socialstyrelsen 2007). 

Hjärninfarkt 
Hjärninfarkt är när en blodpropp fastnar i ett av hjärnans blodkärl. En blodpropp kan bildas i ett större 
kärl någonstans i kroppen och med hjälp av blodcirkulationen nå upp till hjärnans mindre 
kärlförgreningar där blodproppen fastnar. I det område där blodproppen fastnat förhindras 
blodförsörjningen. Detta innebär att det blir syrebrist i områdets nervceller och leder till att de blir svårt 
skadade eller dör. En annan orsak kan vara en åderförkalkning som bildas i ett av hjärnans kärl och 
byggs upp så att det till sist täpper till kärlet (Svensson, 2007). 

Hjärnblödning 
Hjärnblödning är när ett blodkärl i hjärnan brister. Blodet kan då ansamlas i hjärnans hålrum eller 
mellan hjärnan och skallbenet. Blödningen leder ofta till att hjärnans nerver och nervbanor inte fungerar 
som de ska. Blödningen bidrar även till en svullnad i hjärnan vilket leder till att hjärnans nervceller 
drabbas av syrebrist. En hjärnblödning innebär en större risk då mortaliteten är högre än en 
hjärninfarkt. De vanligaste orsakerna till hjärnblödning är oftast högt blodtryck eller att kärlväggarna i 
ett blodkärl försvagats på grund av åderförkalkning och där med brister (Svensson, 2007). 

Symtom vid stroke 
De vanligaste symtomen på stroke är att den insjuknande personen plötsligt får domningar eller 
förlamning i ansikte, armar och ben, ofta i ena kroppshalvan. Personen kan drabbas av afasi, 
synstörningar på ena eller båda ögonen samt oförklarlig yrsel eller nedsatt balansproblem och 
rörelseförmåga. Personen kan också plötsligt få kraftig främmande huvudvärk. Beroende på vilken del 
av hjärnan som drabbas och hur omfattande skadorna blir framstår olika symtom, vilket påverkar 
livskvaliteten hos den drabbade personen (Socialstyrelsen, 2007). Vid misstanke om plötsligt 
insjuknande av stroke kan allmänheten eller närstående utföra ett snabb-test, ett så kallat AKUT-test. 
AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttalande och Tid (Hjärt-lungfonden, 2015). Vid AKUT-test 
kontrolleras om personen har drabbats av ansiktsförlamning, nedsatt kroppsmotorik eller 
talsvårigheter. Det är viktigt att göra AKUT-testet så tidigt som möjligt vid misstanke om stroke, detta 
för att personen så snabbt som möjligt ska få vård, tidig behandling minskar riskerna för en allvarlig 
hjärnskada (Hjärt-lungfonden, 2015). 

Konsekvenser av stroke 
Stroke är ett tillstånd som kan ge upphov till flera konsekvenser och i värsta fall vara livshotande. Att 
insjukna i stroke kan innebära en stor förändring för den äldre personen, då hela personens tillvaro och 



 

2 
 

livsstil påverkas. Speciellt för den äldre som drabbas kan känna oro inför framtiden, vilket kan framkalla 
nedstämdhet och lidande. En äldre person som drabbas av stroke, kan delvis eller helt förlora sin 
självständighet. Den äldre personen blir plötsligt beroende av andra människor. 
Funktionsnedsättningar som uppkommer efter stroke innebär oftast lång tid för återanpassning till det 
dagliga livet igen (Hjelmblink & Holmström, 2006). 

Den äldre personen 
I skandinaviska länder började antalet äldre personer öka kraftigt redan på 1950-talet. I Sverige 
definieras ”äldre” som en person som är 65 år eller äldre, vilket också är pensionsåldern i Sverige 
(Nygren & Lundman, 2014). I de flesta länder i världen är pensionsåldern 60 år och i WHO:s definition 
av äldre personer framgår det att åldern är från 60 år och äldre (WHO u.å.). 
 
Fler äldre bor hemma på grund av platsbrist på särskilda boenden, detta innebär inte att de äldre som 
bor kvar i hemmet har mindre behov av vård och omsorg utan behöver särskild omvårdnadshjälp. 
Ensamstående äldre känner ofta oro och ångest vilket gör att de kräver en mer stöd från närstående 
(Ernsth-Bravell, 2013).  
 
Sjukdomar som äldre kan få är inte alltid relaterat till åldern. Åldrandet i sig är inte en sjukdom, därför 
måste sjukdom och ålderdom särskiljas. Åldrandet kan indelas in i biologiskt-, psykologiskt- och social 
åldrande (Jeune, 2002). Människan åldras genom hela livet, även kallat biologiskt åldrande.  Åldrandet 
påverkar alla organ, vilket medför att reglering av kroppens funktioner försämras. (Gretchen & Dawn, 
2003). Psykologiskt åldrande kan innebära en försämring i kognitiva funktioner så som inlärning och 
problemlösning, även minnes- och intellektuell funktion försämring. Förlust av kognitiva funktioner 
kan leda till att den åldrande personens självbild förändras. Den äldres personlighet och grundläggande 
karaktärsdrag förändras oftast inte med åldern (Gretchen & Dawn, 2003). Sociala åldrandet betyder 
förändringar i vår sociala roll. Det första är när den äldre personen går i pension. Den pensionerade 
äldre förlorar ofta sina dagliga rutiner och arbetskamraterna. Några äldre önskar fortsätta jobba vidare 
även i hög ålder. En del äldre upplever också vårdtagarrollen som tillfälligt eller permanent. En del äldre 
upplever aldrig rollen som vårdtagare då de håller sig friska ända tills de dör. Ökningen av äldre som 
åldras utan barn, barnbarn eller barnbarnsbarn ökar i vårt samhälle idag vilket gör att den äldre 
personen blir mer sårbar för ensamhet (Gretchen & Dawn, 2003). 
 

Närstående och den äldre personen 
Det kan vara känslomässigt svårt för närstående att acceptera att den åldrande personen inte klarar av 
att utföra vardagliga sysslor som tidigare. Det kan ge närstående en känsla av sorg att se sin livskamrat 
förändras. Om den äldre väljer att ta emot hjälp från kommunen, kan detta ändå vara en utmaning för 
närstående som kan få en ökad ansvarsbörda. Tunga lyft och omvårdnad som närstående utför leder 
oftast till fysisk börda och de äldre insjuknade känner ofta att de inte vill vara till besvär. Politiker och 
beslutsfattare vill att äldre ska få bo hemma så länge som möjligt, men detta gör att närstående upplever 
att krav ställs på dem. Anpassning av den äldres bostad kan underlätta vardagslivet för den drabbade. 
Det kan räcka med hjälpmedel som en duschpall eller ett stödhandtag i trappan, men ibland krävs det 
mer omfattande anpassningar (Socialstyrelsen, 2009).  
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Omvårdnad vid stroke  
Äldreomsorgens värdegrund innehåller begreppen självbestämmande, trygghet, meningsfullhet, 
personlig integritet, individanpassning, delaktighet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Dessa 
begrepp står för  ett etiskt förhållningssätt som bör finnas i bemötandet av den äldre personen i vård 
och omsorg. Det är av vikt att omvårdnadspersonal reflekterar över äldres existentiella dimensioner och 
hur de i praktiken tillämpar principen om alla människors lika värde (Socialstyrelsen, 2012). 
 
International Council of Nurses (ICN) utformade en etisk kod 1953. Denna kod har legat till grund för 
sjuksköterskans arbete. De fyra grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska respektera mänskliga rättigheter, 
inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet samt att bli bemött med respekt. 
Oberoende av personens hudfärg, ålder, trosuppfattning, bakgrund, funktionsnedsättningar eller 
sjukdom. Omvårdnadsarbetet som sjuksköterskan utför ska erbjudas till alla personer, familjer och 
allmänheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
 
I den professionella omvårdnaden för äldre som insjuknat i stroke har sjuksköterskor en viktig roll att 
ge adekvat omvårdnad (Catangui & Slark, 2012). En av sjuksköterskans många uppgifter är att ha ett 
holistiskt perspektiv, vilket innebär att man ser till hela personen och inte enbart personens sjukdom. 
Med ett holistiskt perspektiv kan bättre stöd och omvårdnad ges, sett utifrån den äldres behov och 
önskan (Tutton, Seers, Langstaff, Westwood, 2012). Viktigt är att sjuksköterskan har kunskap om hur 
strokedrabbade äldre upplever sina funktionsnedsättningar (Hjelmblink & Holmström, 2006). Att 
vårda en äldre med stroke innebär att beakta den äldres autonomi som skapar hälsofrämjande mål för 
den äldre. Omvårdnaden vid stroke syftar till att hjälpa den äldre personen att planera och genomföra 
handlingar i vardagen. Omvårdnaden är mycket viktig för den äldre med stroke eftersom sjukdomen 
ofta leder till att personen riskerar att förlora delar av sin personliga integritet. Omvårdnaden kräver ett 
nära samarbete mellan den äldre, närstående, sjuksköterska och andra som ingår i stroketeamet, 
exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Omvårdnaden fokuseras på den äldres dagliga liv, 
där den äldre får möjlighet att medverka med sina resurser och få hjälp med de resurser som brister 
eller saknas. Sjuksköterskan ska via samtal med den äldre och närstående ge information, stöd och 
uppmuntran (Tutton, et al., 2012).  

Livsvärldsteorin 

Fenomenologi är när något återspeglas från ett inifrån perspektiv vilket innebär en beskrivning av 
personers handlingar och sociala värld utifrån deras egen synvinkel (Husserl, 1995; Bengtsson, 2005). 
Insikten om fenomenens sammanflätningar började med Edmund Husserl som var en tysk filosof, 
teorin fick sedan ett större djup och större bredd av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty 
(Bengtsson, 2001). 
 
Livsvärlden är personlig, den förklarar på vilket sätt en person upplever världen. Den förklarar hur 
personen förhåller sig till sig själv, omvärlden och andra. Att fokusera på människors livsvärldar öppnar 
en förståelse av hur det exempelvis kan vara att leva med en långvarig sjukdom eller att drabbas av något 
akut som förändrar en persons tillvaro. För att kunna ge bästa möjliga vård och omvårdnad till personen 
är det därför viktigt att ha god insikt i vad välbefinnande, hälsa och lidande har för innebörd och hur 
sjukdomen upplevs av personen själv. Med hjälp av vård som bygger på insikten av hur sjukdom 
påverkar personen, kan vårdpersonalen hjälpa personen att fullfölja sina livsmål trots att personen har 
en allvarlig sjukdom. Vården måste involvera närstående och vårdpersonal som utgör delar av 
personens livsvärld. För den strokedrabbade är vården inte en enskild händelse som enbart är kopplat 
till sjukdom och lidande utan sker alltid i ett sammanhang. Vård med livsvärlden som grund återställer 
livskraften, ger balans och sammanhang till personens vardag (Dahlberg & Segesten, 2010). 
  
Enligt Merleau-Ponty (1999) är kroppen upplevd och upplevande samtidigt, vilket innebär att kroppen 
inte är något en person har utan något en person är. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) måste kroppen 
ses som ett subjekt som har upplevt, känslor, tankar och minnen som är meningsfulla. Man kan alltså 
inte se denna viktiga del av livet som en sak eller ett objekt utan behöver se det som ett subjekt. Kroppen 
levs andligt, existentiellt, psykiskt och fysiskt samtidigt. Ingen värld existerar utan den kropp som ”levs”. 
Förändringar i kroppen innebär en förändring av tillgången till livet och den värld som personen lever 
i. Särskilt tydlig blir förändringen om personen drabbas av en långvarig sjukdom eller annat lidande 
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som exempelvis rädsla eller ångest. För att en person ska kunna uppleva välbefinnande måste livet 
fungera skapligt trots sjukdom. Därför är det viktigt att som vårdgivare kan se förbi 
sjukvårdssammanhang och istället se individens liv ur ett vardagligt perspektiv utanför vårdens ramar.  

 

Syfte 

Att beskriva äldre personers upplevelser av livet efter stroke. 

 

Material och metod 

Design 
Kvalitativ design valdes då den gav en god bild av äldre personers upplevelser efter stroke genom 
intervju eller samtalsgrupper. 
 
Studien är en litteraturöversikt där åtta kvalitativa artiklar användes till resultatet. Den kvalitativa 
designen har sin grund i holismen och ger en överblick av aktuell forskning inom ett visst område och 
kan ligga till grund för fortsatt forskning (Henricson & Billhult, 2012, Friberg, 2012a).  
 
En induktiv ansats valdes för att bearbeta och analysera artiklarnas innehåll.  
Enligt Danielson (2012) analyseras texten mer djupgående och utgår från textens innehåll vid en 
induktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från en hypotes eller ett antagande som prövas mot tidigare 
forskning (Preibe & Landström, 2012). 

Urval och datainsamling 
I en litteraturöversikt är det viktigt att ta hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna. Då inbegrips 
allt som kan vara av relevans för examensarbetet och exkludering sker av de artiklar som inte svarar på 
studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004).  
De inklusionskriterier som användes i sökningarna var att artiklarna skulle handla om personer som 
hade drabbats av en stroke och var 60 år eller äldre. I studiens artikelsökning exkluderades artiklar som 
handlade om rehabilitering.  
För att svara på examensarbetes syfte att beskriva äldre personers upplevelser av livet efter stroke valdes 
kvalitativa artiklar. Exkludering skedde av de artiklar som inte svarade på arbetets syfte, där yngre åldrar 
förekom i artiklarna och artiklar som inte hade en kvalitativ design.  
Sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes på databaserna CINAHL och PsycINFO, då databaserna är 
breda och täcker områden som omvårdnad, medicin och psykologi.  
Med hjälp av artikelsökningar erhölls en överblick av vilka artiklar som fanns för att stödja 
examensarbetets syfte (Karlsson, 2012). 

Artikelsökningar 
Artikelsökningarna på CINAHL och PsycINFO gjordes med avgränsning i utgivningsår 2005-2015, 
peer-rewiewed, engelskt språk, 65+ år. Årsintervallet på 10 år sattes för att hitta den mest aktuella 
informationen för att besvara syftet. I PsycINFO gjordes avgränsningar i utgivningsår 2005-2015, peer-
rewiewed, engelskt språk, 65+ år. 
Trunkering användes för att få med så många olika böjningar som möjligt av sökorden (Östlundh, 2012). 
Booleska termer användes för att begränsa eller öka sökningen (Karlsson, 2012). 
 
Använda sökord i databasen CINAHL var Stroke AND patient* AND qualitative OR narrative* OR focus 
group* OR interview* NOT rehabilitation (Bilaga 1). I denna artikelsökning hittades 11 artiklar varav två 
artiklar inte var relevanta för syftet, därmed kvalitetsgranskades nio artiklar, där fem inte höll för 
granskningen och fyra artiklar användes till resultatet. 
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I databasen PsycINFO användes sökorden Stroke AND patient* AND experience, AND qualitative OR 
focus group* OR narrative* OR observation* OR interview* NOT rehabilitation (Bilaga 1). I denna 
sökning framkom två artiklar, vilka inte höll för granskningen. 
 
Då få artiklar framkom i första sökningen på CINAHL och första sökningen i PsycINFO gjordes en 
sekundärsökning. Enligt Östlund (2010) är sekundärsökningen en effektiv metod vid 
informationssökning. Genom att studera referenslistor till valda artiklar kan den sekundärasökningen 
bidra till ytterligare relevanta referenser. Sekundärsökningen bidrog inte till relevanta artiklar för att 
svar på arbetets syfte. 
Även en andra sökning på PsycINFO utfördes, där sökorden som användes var Stroke AND elderly AND 
qualitative (Bilaga 1). En utökning av lokalisation och avgränsning i utgivningsår gjordes till länder i 
hela världen och utgivningsår 2000-2015. Fyra artiklar från den andra sökningen i PsycINFO användes 
till resultatet. Slutligen kvarstod åtta artiklar som användes för resultatet (Bilaga 1). 
Urval av artiklar i de olika sökningarna skedde genom att artikeltitlarna lästes igenom, de artiklar som 
hade relevanta titlar för examensarbetets syfte valdes ut. Där efter lästes de utvalda artiklarnas abstrakt 
igenom. De artiklar vars abstrakt även svarade på syftet valdes ytterligare en gång ut för att i nästa steg 
läsas igenom noggrant i sin helhet och granskas med hjälp av ett kvalitetsbedömningsformulär (bilaga 
3). Båda könen förekom i de vetenskapliga artiklarna och deltagarna i artiklarna var över 60 år eller 
äldre.  

Kvalitetsgranskning av artiklarna 
Vid kvalitetsgranskningen granskades de artiklarna som skulle användas i resultatet. Ett formulär 
framtaget för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, hämtat från avdelningen för 
omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping användes (Bilaga 3). Formuläret hjälpte till att avgöra vilka 
artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas. I sökningen i CINAHL framkom två artiklar som inte 
svarade på examensarbetets syfte medan fem artiklar hade en mixad eller kvantitativ design, vilket 
bidrog till att artiklarna exkluderades och inte användes i examensarbetets resultat.  

Dataanalys 
Analysen inleddes med att läsa titlarna på de artiklar som fanns i databasen beträffande den aktuella 
sökningen. De artiklar som hade relevanta titlar för examensarbetets syfte valdes ut. Där efter lästes de 
utvalda artiklarnas abstrakt, de artiklar vars abstrakt även svarade på syftet valdes ytterligare en gång 
ut för att i nästa steg läsas igenom noggrant och granskas med hjälp av ett kvalitetsbedömningsformulär 
(bilaga 3).  
 
I analysen av artiklarna användes Fribergs femstegsmodell. Detta för att erhålla ett helhetsperspektiv 
av artiklarna (Friberg, 2012b). I analysens första steg lästes artiklarna noggrant igenom. Detta ger en 
god förståelse för innehållet och sammanhanget. Öppen läsning är viktig för följsamheten och helheten. 
Detta för att försöka hålla sig så objektiv som möjligt och inte låta förförståelsen påverka arbetet 
(Friberg, 2012b). 
 
I det andra steget identifierades och kodades resultatinnehållet i artiklarna med hjälp av 
överstryckningspennor i olika färger. Färgerna som användes var gul, rosa och grön. Tre huvudteman 
framkom i de utvalda artiklarna som analyserades. De olika färgerna motsvarade de teman som 
framkom i artiklarnas resultat. De huvudteman som uppenbarade sig var upplevelsen av mental 
påverkan som kodades med färgen gul. Upplevelse av påverkan av stöd kodades med färgen rosa och 
upplevelse av påverkad självständighet fick färgkoden grön. 
 
Teman skapas som står för innehållets konkreta beskrivningar och med relevans för examensarbetets 
syfte (Friberg, 2012b). I tredje steget av analysen sammanställdes de olika artiklarnas resultat och skrevs 
upp på en whiteboardtavla. Vilket bidrog till en god överblick av de olika resultaten. Artiklarnas innehåll 
sammanställs för att få en överblick över det material som analyserats (Friberg, 2012b). 
 
I analysens fjärde steg jämfördes upplevelsernas likheter och olikheter med varandra, vilket resulterade 
i att sex subteman skapades; självbild, uppkomna känslor, stöd från närstående och omgivning, stöd 
från omvårdnadspersonal, autonomi och trygghet och aktivitetsförmåga. I fjärde steget relateras de olika 
artiklarnas resultat till varandra. Detta görs för att skapa en ny egen text (Friberg, 2012b). 
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I analysens femte steg beskrevs resultatets olika fynd med hjälp av de nya teman som formulerades 
utifrån artiklarnas resultatinnehåll. Den färdigställda analysen presenterades på ett så begripligt och 
tydligt sätt som möjligt. Texten skrevs med stöd från de valda artiklarna, som även refererades.  
 
Texten läses sedan av en utomstående person, för att undvika egentolkning eller motsägelse i den nya 
texten (Friberg, 2012b). 

Etiska överväganden 
All forskning på människor måste vara godkänd av en etisk kommitté (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
All vetenskaplig forskning ska dessutom baseras på ärlighet (Kjellström, 2012). Vid urval och 
presentation av arbetets resultat tillämpades forskningsetiska överväganden. Artiklarna skulle vara 
godkända av artikelns publiceringskälla för att få användas i examensarbetets resultat. Det förekom inga 
artiklar som inte redovisade etiskt ställningstagande. En etisk egengranskning av examensarbetet 
gjordes. Egengranskningen innefattar även att inte förvränga eller förvanska fakta taget från andra 
studier. Det är viktigt att alla resultat som framkommit vid artikelsökningarna presenteras och att vilka 
resultat som presenteras inte styrs av författarens förförståelse (Forsberg & Wengström, 2013). 
Författaren bör vara självkritisk och tänka igenom sina förkunskaper i form av tidigare utbildning, 
förutfattade meningar och erfarenheter (Danielson, 2012). Under examensarbetet fördes samtal för att 
medvetandegöra förförståelsen som fanns i författargruppen. Detta för att arbeta på ett sätt där 
förförståelsen, så långt det går, inte påverkade eller styrde arbetet. I samtalet framkom det att den 
förförståelse som fanns innan arbetets start var verksamhetsförlagd utbildning som 
sjuksköterskestudenter på olika vårdavdelningar. Även tidigare arbete som undersköterskor och 
sjuksköterskor på äldreboende och olika vårdavdelningar förekom. En författare arbetade tillsammans 
med en strokedrabbad person på arbetsplatsen. Tre författare hade även arbetat med strokedrabbade 
på äldreboende samt två av författarna hade närstående som drabbats av stroke. 

Resultat 

Teman skapades för att kunna ge en god överblick av analysmaterialet. En djupare förståelse för 
företeelsen förvärvades med hjälp av subteman. Analysen resulterade i tre huvudteman: Upplevelse av 
mental påverkan, Upplevelse av påverkan av stöd och Upplevelsen av påverkad självständighet samt sex 
subteman: Självbild, Uppkomna känslor, Stöd från närstående och omgivning, Autonomi och trygghet, 
Aktivitetsförmåga och Stöd från omvårdnadspersonal se tabellen för resultatteman. 
 

Resultatteman 
Huvudtema Subtema 
Upplevelse av mental påverkan • Självbild 

• Uppkomna känslor  

Upplevelse av påverkan av stöd  • Stöd från närstående och 
omgivning 

• Stöd från 
omvårdnadspersonal 

Upplevelsen av påverkad 
självständighet 

• Autonomi och trygghet 
• Aktivitetsförmåga 

 

Upplevelse av mental påverkan 

Självbild 
I studierna framkom det att de personer som insjuknade i stroke fick ett avbrott i livet som bidrog till en 
förändrad självbild (Casey, Murphy, Cooney, & O´Shea, 2008; Lampinen & Tham, 2003). 
Självständighet var avgörande i de äldre personernas självbild, hälsa och livskvalitet (Casey, et al., 
2008). Många ifrågasatte sin identitet då de förlorade sina färdigheter och ofta blev oengagerade i sina 
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aktiviteter, vilket många gånger fick den äldre personen att uppleva sig själva som mindre värda. En 
negativ inställning av att misslyckas i vardagen påverkade självbilden och ledde många gånger till 
frustration. Äldre personer som drabbats svårt fysiskt av stroke blev mentalt och socialt påverkade, 
vilket sänkte deras självbild (Dowswell, Lawler, Dowswell, Young, Forster & Hearn, 2000). 
De som fick kvarvarande mildare symtom eller lättare funktionsnedsättning tyckte att de behöll god 
hälsa, hade en god självbild och var mer positiva. En positiv attityd ledde ofta till utveckling, vilket 
stärkte den äldre personens självbild. En del med mildare funktionsnedsättningar upplevde sig själva 
som lyckligt lottade jämför med de äldre personer som drabbats hårdare av stroke och inte klarade något 
på egen hand (Casey et al., 2008; Löfmark & Hammarström, 2009).  
Det fanns äldre som inte upplevde sig själva som funktionsnedsatta eller sjuka. De tyckte att andra äldre 
personer var lata och att de inte gjorde något. Vissa äldre personer ansåg att stroke endast drabbade 
dagdrivare och latmaskar, men när de själva sedan drabbades av stroke såg de dessa personer från en 
annan synvinkel (Dowswell, et al, 2000). 

Uppkomna känslor 
Stroke gjorde att den äldre personen inte kunde lita på sin kropp längre vilket orsakade ångest och rädsla 
(Andersson & Hansebo, 2009; Carlsson, Ehrenberg, Ehrenfors, 2004; Lampinen & Tham, 2003). De 
äldre personer som insåg att kroppen inte lydde längre kände sig utsatta (Andersson & Hansebo, 2009; 
Lampinen & Tham, 2003). 
Vissa var medvetna om sina problem men oroade sig inte över sin stroke utan var mer oroade för att 
förlora kontrollen över sin kropp och därmed sitt liv (Casey et al., 2008; Lampinen & Tham, 2003). En 
del hade känslor av rädsla och otrygghet som bidrog till förvirring. De äldre som fick kognitiva 
nedsättningar kunde ibland bli förvirrade då de uppfattade närstående i sin närhet eller omgivning som 
obekanta. Det som varit bekant före stroke upplevas som obekant efter stroke. En del strokedrabbade 
äldre ansåg att det var lättare att hantera fysiska funktionsnedsättningar än kognitiva 
funktionsnedsättningar (Lampinen & Tham, 2003). 
Äldre män som drabbats av stroke kände sig sårbara när de blev hjälpta med hygienen av 
vårdpersonalen, männen kände sig ibland generade runt kvinnliga vårdgivare. Speciellt känsligt var det 
då de behövde vara nakna inför vårdpersonalen. De hanterade dessa känslor genom att de tog 
kommandot och talade om hur de ville ha det eller bara acceptera situationen som de ställts inför 
(Andersson & Hansebo, 2009). De flesta äldre ville bli behandlade med värdighet och respekt 
(Andersson & Hansebo, 2009; Mangset, Dahl, Förde, Bruun-Wyller, 2008). 
Rädsla för att få en ny stroke eller att trilla, snubbla, dregla eller spilla upplevdes av många som ett 
hinder i vardagslivet. Vissa upplevde en rädsla för att gå ut då de var rädda att göra bort sig. Denna 
rädsla fick de äldre att undvika olika aktiviteter som de ville delta i. Genom att successivt komma över 
sin rädsla kunde vissa återgå till de aktiviteter som var viktiga för dem (Carlsson, et al, 2004) 
Samhällets syn på äldre personer som drabbats av stroke framförallt de som hade svåra 
funktionsnedsättningar spelade en stor roll för den strokedrabbade. De bemöttes av samhället som 
sämre personer, vilket sänkte deras självförtroende och kunde leda till social isolering. Dessa äldre 
behövde uppmuntran för att inte ge upp eller känna sig utanför samhället, på grund av sin stroke 
(Mangset, et al, 2008; Carlsson, et al, 2004). 

Upplevelse av påverkan av stöd 
Stöd från närstående och omgivning 
Interaktionen med andra strokedrabbade på sjukhuset gav tillfälle att dela erfarenheter av stroke och 
dagliga aktiviteter samt bidrog till socialt stöd. Att kunna hjälpa en annan strokedrabbad äldre trots att 
den äldre personen hade begränsningar gav ett hopp och detta upplevdes som en mycket viktig del i 
återhämtningen (Löfmark & Hammarström, 2009). Gemenskapen mellan strokedrabbade äldre kunde 
vara avgörande för att upprätthålla god livskvalitet (Casey, et al., 2008). 
Många hade familjer och vänner som blev överbeskyddande, vilket blev ett hinder i de äldre personernas 
återhämtning. Överbeskyddande närstående bidrog till ökad ilska och känslor av frustration hos 
de äldre, då en del tyckte att närstående agerade som överförmyndare åt dem (Casey, et al., 2008). 
Tidigare forskning av strokedrabbade visade att brist på stöd från familj och vänner kunde vara ett 
hinder för fortsatt självständighet. Den äldre personen blev ibland missförstådd av närstående vilka inte 
kunde sätta sig in i den äldres situation och de konsekvenser som kunde uppstå vid exempelvis hemgång 
från sjukhuset. Den äldre strokedrabbade kunde därför bli frustrerad. Den äldre personen kunde inte 
förutse vilken hjälp eller vilka hjälpmedel de behövde vid hemgång från sjukhuset vilket gjorde att den 
äldre kände oro inför hemgången (White, Brady, Saucedo, Motz, Sharp, Birnbaum, 2014). Sorgen över 
att drabbas av stroke kunde lindras med hjälp av närståendes stöd (Andersson & Hansebo, 2009). 
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Stöd från omvårdnadspersonal 
Ett problem med det dagliga livet efter stroke var att få tillgång till rätt hjälpmedel och stöd. Att förlora 
kontrollen över vissa kroppsfunktioner betydde att den äldre personen behövde hjälp med exempelvis 
den personliga hygienen (Carlsson, et al, 2004; Mangset, et al., 2008).  
Trots att äldre strokedrabbade ansträngde sig fysiskt och psykiskt behövde de hjälp från närstående, 
vänner och ibland vårdpersonal (Andersson & Hansebo, 2009; Carlsson, Ehrenberg, & Ehnfors, 2004). 
Hos äldre kvinnor sågs denna hjälp som positiv medan äldre män hade större svårigheter att acceptera 
hjälp. Vårdpersonalens uppgift var att uppmuntra den äldre att återfå kroppsliga funktioner och hälsa. 
De äldre personer som dolde sin sorg för vårdpersonalen fick inte det stöd som de behövde för att klara 
av sina mål (Andersson & Hansebo, 2009; Mangset, et al., 2008). 
Äldre män önskade oftast inte manliga vårdgivare utan kvinnliga vårdgivare föredrogs. De äldre männen 
hade positiva upplevelser av hjälp från kvinnlig vårdpersonal. Vårdpersonalen kom när den äldre 
önskade få hjälp, individen behandlades väl och med förståelse inför den aktuella situationen (Mangset, 
et al., 2008). Äldre kvinnor kände tillit till undersköterskorna och kallade dem för ”flickorna”. De äldre 
kvinnorna uppskattade den generositet, entusiasm och engagemang som vårdpersonalen gav, de 
upplevde att de fick god omvårdnad, detta upplevde inte de äldre männen. Äldre män hade däremot 
bättre relation med andra strokedrabbade på sjukhuset. Relationen till personalen, andra vårdtagare 
och närstående var viktig för återhämtningen efter stroke. Att kontinuerligt träffa samma vårdpersonal 
bidrog till ökad tillit och var mycket viktigt för en del äldre personer (Mangset, et al, 2008). 
Det var viktigt för vårdtagaren att känna sig aktiv i sina egna val och omvårdnadsmål. En del äldre som 
bodde hemma upplevde att de blev bortglömda av primärvården och tyckte att sjuksköterskorna 
fokuserade mer på de äldre som bodde på äldreboende. De som bodde hemma ville att vårdgivaren 
skulle respektera deras autonomi (Mangset, et al, 2008; White, et al., 2014). 
För äldre personer var det viktigt att få information i form av broschyrer och upprepad muntlig 
information om stroke tidigt innan hemgång samt uppföljande samtal efter hemgång (White, et al, 
2014). 

Upplevelsen av självständighet 

Autonomi och trygghet 
Många äldre personer som drabbats av stroke upplevde förlust av autonomi, vilket gjorde att de hade 
svårt att klara sig självständigt (Casey, et al., 2008,Carlsson, et al., 2004; White, et al., 2014). Många 
äldre strokedrabbade upplevde att de hade svårt att anpassa sig till sitt nya liv, medan andra äldre 
strokedrabbade upplevde sig komfortabla och trygga i sina hem. De äldre som såg till att fasta rutiner 
fanns i vardagslivet kände en känsla av förmåga, kompetens och autonomi (White, et al, 2014; Löfmark 
& Hammarström, 2009; Casey, et al., 2008). Det fanns äldre personer som såg sig själva som kapabla 
att hantera svårigheter i vardagen (Löfmark & Hammarström, 2009). 
Ekonomiska förutsättningar bidrog till sänkt autonomi för vissa grupper då det innebar att de inte kunde 
köpa fysiska hjälpmedel, så som permobil, rullstol, käpp eller gå-ram, vilket i vissa fall ökade autonomin. 
Egna förkunskaper hos den äldre kunde öka tillgängligheten till hjälpmedel, hjälpinsatser och ny 
information och bidrog till ökad autonomi (White, et al, 2014; Casey, et al., 2008). 
De äldre som bodde i höghus med hissar som ofta var ur funktion kände sig många gånger instängda i 
sina lägenheter, eftersom de inte längre klarade av att gå i trappor. Vissa äldre strokedrabbade 
handikappanpassade sitt hus eller lägenhet vilket resulterade i ökad autonomi (Carlsson, et al, 2004; 
Casey, et al., 2008). 
Många äldre associerade handikappanpassning med sjukhusmiljö och föredrog därför att klara sig själva 
och vägrade att anpassa sitt boende, vilket ledde till sänkt autonomi (Carlsson, et al, 2004; Casey, et al., 
2008). En viktig del för den strokedrabbade äldre var att uttala sin autonomi oavsett vilken hjälp de 
behövde (Andersson & Hansebo, 2009; Lampinen & Tham, 2003). Att återgå till hemmet efter stroke 
var för somliga en omvälvande händelse vilket resulterade i känslostorm för både den äldre personen, 
dess närstående och vårdpersonalen (Casey, et al, 2008; White, et al, 2014). 

Aktivitetsförmåga 
En del äldre som drabbats av stroke medverkade inte aktivt och tog inte del av sin vård och accepterade 
de beslut som togs angående deras vård och omvårdnad. Äldre personer ansåg inte att det hade 
tillräcklig kunskap om stroke, dess behandling och behov av aktivitet. Det fanns också äldre som frågade 
efter information men som inte fick det då vårdpersonalen ignorerade frågorna och en del 
strokedrabbade brydde sig inte om sin situation (Andersson & Hansebo, 2009). 
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De flesta äldre ville vara delaktiga i sina aktiviteter och deltog aktivt i grupper och personlig träning 
vilket var förutsättningen för att de äldre skulle nå sina mål. Hoppet att få tillbaka sin kroppsliga 
funktion var ett av flera mål. Varje förbättring gav energi och blev en drivkraft i tillfrisknandet 
(Andersson & Hansebo, 2009; Lampinen & Tham, 2003; Casey, et al., 2008). De som fick svåra 
funktionsnedsättningar undvek att göra olika aktiviteter med andra, då de skämdes för att de fick hjälp 
av personal eller hjälp från andra personer, vilket gjorde att de undvek aktiviteten (Löfmark & 
Hammarström, 2009; Carlsson, et al, 2004; Lampinen & Tham, 2003). 
Många fokuserade på hur de levt innan stroke och de aktiviteter de haft innan insjuknandet, vilket blev 
en drivkraft för att nå tillbaka till det tidigare liv de levt innan de drabbats av stroke (Dowswell et al. 
2000; Lampinen & Tham, 2003; Casey, et al., 2008).  
När tillgång till transportmöjligheterna saknades kunde äldre strokedrabbade inte besöka sina familjer, 
vänner eller närvara på sociala aktiviteter såsom exempelvis att besöka läkare eller åka till affären. Vilket 
också medförde att uppföljningar av stroke och den äldres hälsotillstånd inte kunde utföras. Avsaknaden 
av transportmöjligheter kunde också göra att den äldre blev isolerad. Äldre personer som fick 
körförmågan tillbaka fick därför ett aktivare liv (Löfmark & Hammarström, 2009; Carlsson, et al, 2004; 
White, et al., 2014). Nyckeln till att leva ett aktivt liv med stroke var att den äldre personen kände 
meningsfullhet i att utföra olika aktiviteter. De som deltog i de aktiviteter som de ansåg vara 
tillfredsställande för dem fick en ökad livskvalitet (White, et al., 2014; Casey, et al., 2008). En del äldre 
kände att stroke tvingat dem att gå i förtidspension och en del andra äldre strokedrabbade kände oro 
och frustration över den minskade vardagsaktiviteten. Vissa äldre personer tyckte att de fortfarande 
borde kunna utföra vissa vardagsaktiviteter, då de ansåg sig ha en viktig social roll så som att vara 
förälder eller partner vilket gjorde att de kände sig moraliskt bundna att hjälpa till i hushållet (Casey et 
al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Examensarbetes syfte var från första början att beskriva upplevelsen hos personer i arbetsför ålder av 
livet efter stroke. Syfte visade sig var för smalt, då få artiklar fanns att tillgå för att svara på syftet 
ändrades syftet till att skriva om äldre personer istället. 
 
Genom att göra en litteraturöversikt kunde en överblick av tidigare forskning inom valt ämnesområde 
skapas vilket ger en bred kunskap av befintlig forskning. (Backman, 2008)  
Nackdelen med litteraturöversikt var att den är baserad på tidigare skriven text och att inga följdfrågor 
kan ställas då texten redan är sammanställd (Dahlberg, 2014). 
 
Genom att göra en litteraturöversikt på åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar tagna från vetenskapliga 
tidskrifter, skapades en ökad förståelse av äldre personens specifika upplevelser (Friberg, 2012c). Det 
var en fördel att skriva en litteraturöversikt med kvalitativ design då designen hade ett perspektiv på 
personers upplevelser, verklighet och meningsfullhet av livet utifrån tidigare kunskaper och 
erfarenheter, vilket svarade bra på examensarbetets syfte. (Backman, 2008). 
En nackdel med en kvalitativ design är att det alltid finns en del av partiskhet i metoden då det kan vara 
svårt att hålla en objektiv syn på studiens resultat (McMillan & Weyers, 2010). 
Litteraturöversikten användes en induktiv ansats vilket var till fördel för studien då det gav en bred och 
fördjupad analys av de texter som valts till examensarbetets resultat (Danielson, 2012). Vid 
dataanalysen användes Fribergs fem-stegs-modell, vilket visade sig vara en bra analysmetod då en större 
mängder text kunde delas upp i flera steg som resulterade i en välstrukturerad analys (Friberg, 2012b). 
Detta ledde till att författarna blev väl insatta i den text som analyserades. 
Med livsvärldsteorin som teoretisk referensram såg författarna resultat i texten utifrån ett annorlunda 
perspektiv i och med att livsvärldsteorin beskriver människans existentiella värld. (Dahlberg & Segesten, 
2010)  
Detta var en fördel då upplevelse av livet efter stroke även omfattar den äldres upplevelse av den egna 
livsvärlden. En nackdel var att resultatet kunde delas in många olika teman, detta kunde försvåra 
insikten om textens tillhörighet i de olika teman som formulerats i resultatet.  
 
I analysen var det en fördel att dela in resultattexten i olika färger med överstrykningspennor användes 
för att stryka över de olika upplevelserna som bildade teman från de olika artiklarna. Ytterligare en 
fördel var att de olika temana skrevs upp på en whiteboardtavla, då de tydligt och strukturerat kunde 
diskuteras och jämfördas mellan olikheter och likheter. Analysens struktur var en fördel då analysen 
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blev noggrann och tydlig och bidrog till att relevanta teman och subteman formades samt att det nya 
resultatinnehållet blev kritiskt granskat under analysprocessen.  
 
Det är av stor vikt att analysen och presentationen av kvalitativt innehåll sker på ett välavvägt och 
ändamålsenligt sätt (McMillan & Weyers, 2010). 
 
Författarna startade med att kombinera olika sökord enligt boolesk logik för att upptäcka artiklar som 
var relevanta för syftet, i databasen CINHAL och PsycINFO. I de artiklar som framkom från dessa 
kombinationer beskrevs både yngre och äldre personer, trots att inklusionskriterien 65+ användes i 
sökningen. Fler av artiklarna i sökningen beskrev stroke och rehabilitering men artiklarna var utformade 
utifrån kvantitativa eller mixad metod, därför exkluderades rehabilitering. Europa användes som ett 
inklusionskriterie, för att begränsa antalet artiklar då sökningen blev för bred. Årtalen 2005-2015 
användes vid sökningen, vilket senare utvidgades till 2000-2015 för att få fler träffar och fler artiklar 
som svarade på syftet. 
 
I CINAHL och PsycINFO gjordes sökningar med olika sökordskombinationer. När de adekvata sökorden 
kombinerats framkom elva artiklar i databasen CINAHL, två artiklar beskrev strokedabbade i blandade 
åldrar. Där granskades endast nio av de elva artiklarna. Varav fyra höll för granskningen och användes 
i resultatet. Två artiklar framkom i PsycINFO men inga artiklar av dessa höll för granskningen och 
exkluderades. Detta för att det framkom dubbletter av artiklar som tidigare framkommit från CINAHL.  
 
Lokalisationen Europa kunde inte användas på PsycINFO som ett inklusionskriterie trots att flera försök 
gjordes. Europa lades då in som ett sökord men detta gav inte fler utan snarare färre antal artiklar samt 
att dessa artiklar inte heller svarade på syftet. 
  
En sekundärsökning gjordes genom att läsa igenom artiklarnas referenslistor. Det framkom en hel del 
kvantitativa eller mixade artiklar och artiklar som inte höll för syftet. 
En andra sökning gjordes därefter på PsycINFO då inte adekvat antal artiklar framkommit. Utökning 
av lokalisation sökningarna gjordes till hela världen och år 2000-2015 samt andra sökord användes, 
vilket resulterade i att fyra nya artiklar framkom som var relevanta för syftet och kunde användes i 
resultatdelen. 
 
Tillförlitligheten i examensarbetet kan ha minskat då författarna skrev en litteraturöversikt för första 
gången. För att kunna granska och använda den vetenskapliga kunskap behöver man, ha en 
helhetsförståelse i hur den kommit till. Grundläggande kunskap i forskningsmetodik och 
vetenskapsfilosofi/teori behövs samt att författaren måste veta hur man går tillväga när man finner, 
granskar och bedömer vetenskaplig litteratur. En sådan typ av kunskap förvärvar man sig inte genom 
att läsa litteratur inom ämnet, utan genom långvarig träning. Tillförlitligheten minskade även då texten 
behövde översättas från engelska till svenska samt att det under examensarbetets gång fanns en risk för 
omedveten egentolkning. Möjligheten fanns att om objektiv data använts hade resultatet kunnat se 
annorlunda ut jämfört med resultatet som presenterades i examensarbetet (Reinecker & Jorgensen, 
2012). 
 
Att vara tre författare var en styrka och ökade pålitligheten i arbetet då diskussioner kunde föras mellan 
tre olika erfarenheter och åsikter. En svaghet med att vara tre författare var att tre individer skulle enas 
om beslut i analys- och granskningsprocessen samt svårigheter att hitta tillfällen att få ihop tider för att 
kunna träffas och sammanställa examensarbetet. Att vara tre författare innebar även att en ökad kritisk 
insyn vilket fanns under hela arbetsprocessen i texten (Friberg & Öhlén, 2012). Då fyra artiklar lästes 
och analyserades tillsammans av alla tre författare, innebar det att fakta som eftersöktes påträffades.  
Det var en styrka för examensarbetets trovärdighet då alla författare var insatta i de gemensamt 
analyserade artiklarna. Detta kunde även ses som en svaghet då arbetet blev tidskrävande, vilket 
medförde att resterande artiklar delades upp och analyserades åtskilt för att spara tid. Skrivs 
examensarbetet av fler än två författare krävs i regel att de olika studenterna självständigt ansvarar för 
olika delar av arbetet (Segesten, 2012). 
 
Eftersom resultatet bygger på studier från Sverige och andra länder, kan litteraturöversikten vara 
överförbar då jämförelser av likheter och olikheter kan göras mellan personer i olika länder. 
Hänsyn till materialet bör tas då materialet är begränsat i storlek, vilket innebär att överförbarheten kan 
ifrågasättas (Wallengren & Henricson, 2012). 
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Resultatdiskussionen 
I resultatet framkom det att självbilden och autonomin förändrades för den strokedrabbade äldre 
personen och att stroke innebar ett avbrott i livet vilket förändrade livet. Detta innebar många 
omvälvande känslor för den äldre personen, såsom ångest, rädsla, frustration och sorg blev synliga. Även 
autonomi var avgörande för den äldre personens självbild, hälsa och livskvalitet. 
Enligt Townend, Tinson, Kwan, Sharpe (2010) ökade en äldre persons självsäkerhet och hälsa ju mer 
autonomi de hade. I studien av Proot, Crebolder, Huijer Abu-Saad, Macor, Ter Meulen (2000) framkom 
det beroende på hur funktionsnedsatta de äldre personerna var desto större blev deras autonomi. De 
äldre personer som hade lättare funktionsnedsättningar hade högre autonomi medan de som hade svår 
funktionsnedsättning fick lägre autonomi.  
 
I resultatet var hjälpmedel en viktig del för den äldre personens autonomi. Enligt People, Satink & 
Steultjens (2011) fanns det fasta rutiner på sjukhusen kring omvårdnaden som vårdsökande var tvungen 
att anpassa sig till, vilket kunde medföra att den äldre personen förlorade sin autonomi. 
 
Det framkom även i resultatet att dåligt bemötande från omvårdnadspersonalen påverkade 
självständigheten för den svårt funktionsnedsatta äldre personen. I Boger, Demain, & Latter (2015) 
studie framkom det att det fanns äldre strokedrabbade personer som inte förstod vad autonomi betydde. 
 
I resultatet beskrevs det hur den äldre strokedrabbade personens val och mål för vidare utveckling och 
tillfrisknandet berodde på hur väl autonomin uppfattades av den strokedrabbade äldre personen. Ju 
större autonomin var desto större utveckling och snabbare förbättring fick den äldre personen efter 
stroken. 
 
I studien Hare, Rogers, Lester McManus & Mant (2006) var det viktigt för strokedrabbade äldre 
personer att få information om den hjälp och det stöd som är tillgängliga och inte bara erhålla 
information om stroke utan också vilka hjälpmedel som finns och hur den äldre strokedrabbade äldre 
personen skulle kunna handikappanpassa sin bostad. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har god 
kunskap om stroke och ha förståelse för den strokedrabbade personen vilket sjuksköterskeföreningen 
beskriver i den internationella koden (ICNs-etiska kod) för sjuksköterskor (Swenurse, 2014). 
Livsvärldsteorin valdes då den bidrar till ett holistiskt synsätt och förståelse. Detta för att ta hänsyn till 
varje person och ge bästa möjliga vård och stöd. Att använda denna teori betyder att sjuksköterskan 
vårdar i balans med den professionella kunskapen, personens erfarenhet och kunskap om sin egen 
kropp. Den lägger också fokus på vårdsökandes perspektiv vilket främjar personen (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
I resultatet beskrevs att de äldre personerna ville bli behandlade med värdighet och respekt. Med 
information kan personen enligt People, et al. (2011) göra adekvata val och bli mer aktiva i sina dagliga 
aktiviteter. Frustration var en vanlig upplevelse, vilket visade sig i resultatet och denna frustration kunde 
exempelvis vara att närstående var överbeskyddande, personens misslyckande i vardagen, att inte känna 
igen sig, fatigue, ekonomiska hinder och isolering. Enligt Thompson & Ryan (2009) fanns känslor som 
frustration, irritation och låg tolerans som en vanlig upplevelse, vilket ofta orsakade gräl mellan 
närstående.  
 
I resultatet beskrevs en del rädsla och frustration kring den äldre personens situation och 
funktionsnedsättning. I studien Thompson & Ryan (2009) styrks resultatets fynd att frustrationen över 
att inte upprätthålla kontrollen över sin kropp var en annan aspekt.  
 
I resultatet visade sig stöd från närstående ha en stor betydelse för den äldre strokedrabbades fortsatta 
autonomi vilket gav mindre frustration. Oavsett hur mycket hjälp de äldre personerna behövde visade 
det sig i resultatet att stödet i de flesta fall upplevdes positivt.  
 
Enligt Northcott & Hilari (2011) betydde stödet av närstående mycket för individen, ju mer stöd de fick 
desto större blev deras självförtroende. Detta motsägs i studien Thompson & Ryan (2009) där det 
beskrivs att hjälp och stöd från närstående inte var av relevans för den äldre strokedrabbades 
tillfrisknande. Det framkom även i en studie av Boger, et al. (2015) att det var viktigt att få hjälp av 
närstående och vänner för den äldre strokedrabbads tillfrisknande, vilket även styrktes i resultatet. 
I studien Price, Kinghorn, Patrick, Cardell (2012) försökte en del närstående skydda den äldre 
strokedrabbade genom att planera aktiviteterna så att den äldre personen orkade med psykiskt vilket 
minskade frustrationen hos den äldre personen. 
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I resultatet beskrevs det att oro och ångest fanns hos de äldre personerna som kände att de inte kunde 
lita på sin kropp eller hur livet skulle bli efter att de kommit hem från sjukhuset. Enligt Hare, et al. 
(2006) kände äldre personer större ångest och oro i hemmet än ute bland andra människor. Detta 
berodde på att de äldre strokedrabbade personerna var rädda för att de skulle kollapsa av en ny stroke i 
hemmet och att ingen människa skulle upptäcka den äldre personen med den nya stroken och inte få 
hjälp i tid, till skillnad från om den äldre personen var ute bland andra människor. Dessa människor 
skulle då kunna upptäcka kollapsen, på grund av en ny stroke, i tid och då skulle den äldre 
strokedrabbade ha en större chans att hinna in till sjukhuset i tid för behandling. Pilcher & MacArthur 
(2012) beskrev även samma oro och ångest hos dem med lättare funktionsnedsättning vilket styrde 
individens liv och vardag.  
 
I resultatet tänkte de äldre personerna tillbaka på sina liv före stroke och försökte sträva efter att komma 
tillbaka till det liv de levde tidigare vilket blev en drivkraft i deras liv. 
 
I Townend, et al. (2010) framkom det att trots avsaknaden av depression brydde sig vissa 
strokedrabbade äldre inte om att en del tidigare viktiga aktiviteter saknades för dem. Många använde 
sig även av olika sätt att hantera sina känslor, exempelvis fokuserade de på vad de fortfarande klarade 
av. Enligt Hare, et al. (2006) blev en del personer rädda och deprimerade och kunde stänga in sig i sina 
hus och vilket ledde till att den äldre blev omotiverad och oengagerad i sitt liv. Dessa äldre personer ville 
bara lämna detta jordeliv. Ett annat fynd framkom i studien Shin, Cho, Hong, Park, Shin, Lim and Koh 
(2013) där en viktig riskfaktor hos de äldre deprimerade personerna med stroke var självmord. Denna 
riskfaktor var högre hos strokedrabbade äldre än hos andra äldre personer med andra fysiska 
sjukdomar.  
 
Enligt Grohn, et al. (2014), Horne, et al. (2014) kunde utskrivning från sjukhuset vara en omvälvande 
upplevelse, vilket även styrker vad som visats i resultatet. 
I resultatet beskrivs det att det är viktigt att förbereda den äldre och närstående tidigt innan hemgång. 
Enligt Grohn, et al. (2014), Horne, et al. (2014) kunde vissa personer inte ta till sig information, vilket 
gjorde att vårdpersonalen var tvungen att upprepa informationen vid flertalet tillfällen. Det var även 
viktigt att ge rätt information till rätt närstående, det vill säga till den närstående som skulle vårda den 
äldre strokedrabbade i hemmet. Enligt socialstyrelsen (2009) blir äldre personer med lättare 
funktionsnedsättningar utskrivna tidigare till hemmet. Dessa äldre personer möts upp av ett 
multidisciplinärt stroketeam med kunskap om strokesjukvård. I Boger et al. (2014) studie beskrevs det 
att de äldre behöll god hälsa, hade en god självbild och var mer positiva efter hemgången. Strokevård 
vid hemgång och fortsatta vårdåtgärder beskrevs inte i resultatet. 
 
Enligt socialstyrelsen (2009) bör äldre personer med svåra funktionsnedsättningar inte skrivas ut 
tidigare från sjukhuset eller rehabiliteras i hemmet eftersom det saknas vetenskapligt stöd för detta. 
Enligt Sumathipala, Radcliffe, Sadler, Wolf, McKevitt, (2011) var det viktigt att handikappanpassa 
bostäderna för att de äldre skulle kunna klara sig själva hemma och återgå till det sociala liv de hade 
tidigare, innan de drabbats av stroke. De äldre som inte ville handikappanpassa sina bostäder hade det 
svårare att komma tillbaka till det sociala liv de hade innan stroke.  
I resultatet beskrevs det att de äldre som framförallt hade svåra funktionsnedsättningar ofta blev dåligt 
bemötta av samhället, vilket sänkte deras självförtroende och kunde leda till social isolering. De behövde 
uppmuntran för att inte ge upp eller känna sig utanför samhället. Detta beskrevs även enligt People, 
Satink, Steultjens (2011).  
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Slutsatser 

Stroke är en sjukdom som kan ge såväl fysiska som psykiska funktionedsättningar av varierande grad. 
Att drabbas av stroke påverkar inte bara den äldre utan även närstående och samhället. Nästa alla äldre 
strävar efter självständighet och därför är det viktigt att vårdpersonal har god kunskap av att ge adekvat 
omvårdnad, för att de äldre personerna ska kunna leva ett så bra liv som möjligt efter sjukdomen. Äldre 
strokedrabbade personer beskrev att de upplevde att det var viktigt att få stöd och förståelse av 
närstående, omvårdnadspersonal och andra i omgivningen runt omkring. I vården är det viktigt att ge 
kontinuerlig och adekvat information vilket ger kunskap så att den äldre strokedrabbade personen kan 
fatta egna beslut och bygga upp personliga mål tillsammans med närstående och omvårdnadspersonal. 
Genom att anpassa omvårdnaden kring den äldre strokedrabbade personen ökar den äldres trygghet 
och självständighet. För vissa är anpassning viktig då många äldre strokedrabbade normalt känner 
rädsla, ångest, oro och frustration vilket i vissa fall kan leda till social isolering. Genom att motivera den 
äldre personen till aktiviteter kan isolering förhindras och självbilden stärkas. 

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

I studien sammanställdes och fördjupades fakta ur tidigare forskningen om äldres upplevelser av stroke.  
Det är viktigt att ge bättre och adekvat information till den äldre strokedrabbade personen, närstående 
och omvårdnadspersonal. Med bättre utformad information kan en ökad förståelse uppnås, vilket är 
viktigt för den äldre strokedrabbade, dess närstående och omvårdnadspersonalen. 
 
Fortsatt forskning inom ämnesområdet behövs då det framkommit att den forskning som finns idag är 
mestadels av kvantitativ metod eller mixad metod, vilket innebär att strokedrabbade äldre personers 
egna upplevelser i form av erfarenheter och berättelser inte framkommit lika tydligt. Därmed förloras 
en stor del av kärnan av upplevelsen hos den äldre strokedrabbade. Upplevelser beskrivs tydligast i 
kvalitativa studier baserade på den äldre personens egna berättelser. 
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