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Sammanfattning    

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och risken för att insjukna ökar 

med stigande ålder. Vid stroke har personen drabbats antingen av en infarkt eller av en 

blödning i hjärnan. Restsymtomen efter en stroke kan uttrycka sig på olika vis. 

Vanligaste symtomen är domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben.  

Rehabilitering efter en stroke kan ta lång tid och efter sjukhusvistelsen är det ofta 

närstående som tar det största ansvaret för omvårdnaden av personen som drabbats av 

stroke. Syfte med studien var att undersöka närståendes upplevelser och erfarenheter av 

att vårda en person som drabbats av stroke. Litteraturöversikten genomfördes genom 

kritisk granskning och analys av kvalitativa och kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar, 

enligt analysmodellen av Friberg (2006). Litteratursökningen gjordes i databaserna 

Cinahl och Pubmed. I resultatet framträdde två huvudteman : Förändrad livsvärld och 

Upplevelser och erfarenhet med hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visade att 

närstående upplevde en stor livsförändring där rutiner och livsmönster ändrades och 

anpassades efter personen som drabbats av stroke. Det gjorde att närstående upplevde 

att det inte fanns tid för egna intressen. Närstående upplevde både psykisk- och fysisk 

ohälsa som stress, depression, ångest, högt blodtryck, magsmärtor och sömnsvårigheter. 

Många närstående upplevde att informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen var 

otillräcklig. Det medförde att närstående kände sig osäkra på att vårda den som drabbats 

av stroke. Sjuksköterskor har möjlighet att påverka närståendes upplevelser genom att 

bemöta dem på ett respektfullt och lyhört sätt. Det handlar också om att de kan 

identifiera informationsbehovet för att ge adekvat information som kan stilla 

närståendes oro.  

  

Nyckelord: Stroke, stroke survivor, spouses, caring, informal caregiver, experiences, 

caregiver burden, caregiver support. 
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INLEDNING 

De senaste tio åren har andelen överlevande ökat bland personer som drabbats av stroke, 

tack vare snabbt omhändertagande och diagnostik. Det finns speciella strokeenheter på 

vårdinrättningar med utbildad och kunnig personal som vårdar dem som har drabbats av 

stroke (Socialstyrelsen, 2004). Kortare vårdtider och nedskärningar av vårdplatser ökar 

dock behovet av vård i hemmet. Den som drabbats av stroke kan behöva ta emot vård 

från kommunen och även ifrån närstående. Som närstående till någon som har drabbats 

av stroke är det lätt att bli en informell vårdgivare. Enligt en studie som Socialstyrelsen 

(2004) genomfört framkom det att närstående som vårdade en person som drabbats av 

stroke hade ett stort informations- och kunskapsbehov. Det framkom också ett stort 

behov av att bli bekräftade och synliggjorda. Genom att ta del av den forskning som 

finns beträffande närståendes berättelser och upplevelser kan sjuksköterskan ges en 

större möjlighet att möta och stödja de närstående på ett adekvat sätt. Under våra 

verksamhetsförlagda studier blev vi medvetna om det stora ansvar som närstående ofta 

tog för de som drabbats av sjukdom. Vi såg vilken god inverkan närståendes stöd kunde 

ha för rehabilitering. Under det senaste året har det varit flera i vår närhet som insjuknat 

i stroke, det har gjort att våra funderingar väckts kring hur närstående upplevde det att 

vårda den som drabbats av stroke.  

 

BAKGRUND 

Stroke, orsaker och symtom 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, det är dessutom den vanligaste 

orsaken till funktionsnedsättningar. Risken att drabbas av stroke stiger med åldern. 

Personer som insjuknar utgörs huvudsakligen av medelålders och äldre. Varje år 

insjuknar ca: 30 000 personer i Stroke i Sverige (Wergeland, Ryen & Odegaard-Olsen, 

2011). 

 

Stroke är ett samlingsnamn för infarkt eller blödning i hjärnan. Det finns tre varianter av 

hjärninfarkter: emboliska-, trombotiska-, och lakunära infarkter. Emboliska infarkter 

uppstår ofta akut och blodkärlet täpps till plötsligt. Uppkomstmekanismen kan vara 

aterosklerotiska förändringar i aortabågen och halspulsådrorna. En annan orsak kan vara 

embolier från hjärtat bildade exempelvis vid förmaksflimmer. Vid trombotiska infarkter 

kommer symtomen successivt och ökar sakta under timmar till dagar efter insjuknandet. 

Dessa infarkter beror på aterosklerotiska förändringar i blodkärlen. Lakunära infarkter 

orsakas främst av högt blodtryck och drabbar ofta yngre patienter. Infarkterna är ofta 

ganska små och medför ett isolerat funktionsbortfall (Svensson, 2007). Det finns två 

olika tillstånd av hjärnblödningar: intracerebrala-, och subaraknoidala blödningar. Vid 

en intracerebral blödning är orsaken oftast aterosklerotiska kärlförändringar som beror 

på högt blodtryck eller koagulationsrubbningar som orsakas av behandlingar med 

antikoagulantia. Subaraknoidalblödningar uppstår från artärerna under hjärnhinnan 

araknoidea och orsakas av kärlmissbildningar så kallad aneurysm som spricker. 

Aneurysmen kan vara medfödda eller förvärvade (Svensson, 2007). 

 

Vid en stroke beror symtomen på vilken del av hjärnan som är skadad. Vanliga symtom 

är: domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben, oftast bara på ena sidan av 
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kroppshalvan. Personen kan upplevas som förvirrad och få svårt att uttrycka sig eller 

förstå vad någon annan säger. Man kan även drabbas av synstörningar på ena eller båda 

ögonen, balansproblem, få svårt att röra sig, yrsel och svindel samt kraftig huvudvärk 

utan orsak. Vid en blödning i hjärnan kan symtom som illamående, huvudvärk, 

kräkningar och sjunkande medvetandegrad tillkomma på grund av ett ökat intrakraniellt 

tryck. Symtom som kvarstår efter en stroke är beroende på var i hjärnan blödningen 

eller proppen sitter och hur omfattande skadan är. Snabbt omhändertagande och 

insättande av behandling har stor inverkan på prognosen (Sjukvårdsrådgivningen, 

2011). 

 

Behandling vid stroke 

Vid symtom på stroke är det viktigt att snabbt komma till ett sjukhus där undersökning 

av hjärnan kan ske. Redan inom 10-15 minuter dör hjärncellerna i skadeområdets 

centrum. På sjukhuset görs en datortomografi för att se om patienten drabbats av en 

hjärninfarkt eller en blödning. Detta spelar en avgörande roll för valet av behandling. En 

grundlig neurologisk undersökning ger viktiga ledtrådar om var i hjärnan skadan sitter 

och vilka konsekvenser det får för patienten. Det görs även en genomgång av patientens 

sjukdomshistoria. Kontinuerliga kontroller av blodtrycket, kroppstemperaturen, 

hjärnaktiviteten, andningen och blodsockret görs för att se att syre och näringstillförseln 

till hjärnan är så bra som möjligt (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Om stroke uppstått till 

följd av en infarkt och det inte gått mer än fyra och en halv timme sedan symtomdebut 

ges trombolytisk behandling som löser upp proppen. Vid allvarligare propptillstånd kan 

man behöva gå in med en kateter i artären via ljumsken och upp till hjärnan där proppen 

avlägsnas. Vid blödning syftar behandlingen till att stoppa blödningen och minska 

trycket som kan uppstå i hjärnan. Då blödningen uppstått till följd av ett aneurysm som 

brustit kan läkaren via ett ingrepp med små metalltrådar som nystar sig få blodet att 

levra sig så att blödningen stoppas (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Att adekvat 

behandling sätts in är avgörande för patientens återhämtning. 

 

Riks-Stroke (2011) är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Uppgifter om 

dem som drabbats av stroke samlas in och registreras under insjuknandet, 

sjukhusvistelsen och uppföljning sker efter tre månader och ett år. Dessa uppgifter gör 

att strokevårdens utveckling kan följas i alla landsting i hela Sverige (ibid). Träning 

med hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped inleds snarast möjligt på 

sjukhuset. Efter utskrivning från sjukhuset går patienten på regelbundna kontroller hos 

läkare. Samtidigt ges ofta rehabilitering med sjukgymnast, arbetsterapeut och eventuell 

logoped (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Restsymtom som ofta kvarstår efter en stroke 

är tal- och språksvårigheter, sväljningsproblematik, förlamningar, synbortfall, trötthet 

(Wergeland, et al. 2011). Såväl patienten som dennes närståendes hela tillvaro kan 

komma att påverkas av dessa restsymtom.  

 

Livsvärld 

Livsvärlden betecknar det sätt varvid vi förstår oss själva, alla andra och allt annat i 

världen. Varje persons upplevelse av livsvärlden är unik och högst personlig men delas 

samtidigt med andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid sjukdom förändras livsvärlden 

för den som insjuknat, men den påverkas även för människorna runt omkring. Vid 
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långvarig sjukdom kan närstående komma att ta på sig vårdansvar och innehar därmed 

en viktig roll för både sjukvården och den som blivit sjuk. 

Närstående - en informell vårdgivare 

Den som är närstående är sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv personer som av 

patienten utpekas som närstående och som själv accepterar att bli betraktad som 

närstående. Det kan vara make/maka, granne, partner, förälder, annan släkt, barn eller 

vän (Dahlberg & Segersten, 2010). Den som drabbats av en stroke kan på grund av 

restsymtom bli beroende av hjälp från närstående efter sjukhusvistelsen. Närstående blir 

då en informell vårdgivare (Wergeland, et al. 2011). Att som närstående vårda en person 

som drabbats av en stroke ställer stora krav på den som vårdar.  

 

Närstående beskriver upplevelsen av att de blir tagna för givet som vårdare av hälso- 

och sjukvårdspersonal. De kan många gånger känna sig ensamma med ett stort ansvar 

(Lane, McKenna, Ryan & Fleming, 2003). Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om närståendes situation och kan ge stöd på bästa sätt. Närståendes närvaro har 

stor inverkan på rehabiliteringsprocessen för den som blivit sjuk. Flera studier har visat 

att om närstående upplever hälsa kan de ge bättre omvårdnad till den som drabbats av 

stroke (Jorgensen, Reith, Nakayama, Kammersgaard, Raaschou & Olsen, 1999). 

 

Hälso- och sjukvårdens bemötande av närstående 

I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att stödja och vägleda närstående och 

patienter för att de ska känna sig delaktiga i vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att det 

åligger sjuksköterskan att ta tillvara på den närståendes kunskaper och erfarenheter samt 

att vid behov föra deras talan. Bergh (2003) skriver att den ökade andelen äldre som bor 

kvar hemma har gjort att närstående blivit mer aktivt inblandade i vårdandet i hemmet 

och kallas även för informella vårdare. Närstående har ett stort informationsbehov om 

stroke. Det finns också ett stort behov att som närstående bli bekräftad och synliggjord 

av hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen 2004). Sjuksköterskan kan genom 

aktiv dialog mellan närstående och vårdtagare ge undervisning och information för att 

närstående ska känna sig trygga och bättre förberedda på vad det kan innebära att vårda 

den som drabbats av stroke (Bergh, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan planerar sin 

undervisning så att närstående har möjlighet att förstå samt kunna tillgodogöra sig den 

information som ges (Bergh, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av en stroke medför ofta ett stort sjukdomslidande för den som har drabbats, 

samt stora förändringar för närstående. Rehabilitering efter en stroke kan ta lång tid och 

det krävs ett stort tålamod. Under sjukhusvistelsen får den som drabbats av stroke 

rehabilitering i form av arbetsterapi och träning med hjälp av sjukgymnast och logoped. 

Dessa patienter behöver sedan ofta vård hemma när de skrivits ut från sjukhuset, både 

från närstående samt av hemsjukvård. Att som närstående vårda en person som drabbats 

av stroke kan innebära ett stort ansvar och kan upplevas som stressande och krävande. 

Som sjukvårdspersonal möter vi dessa patienter och närstående både i hemsjukvården 

på sjukhus och vårdcentraler. Med detta som bakgrund vill vi söka kunskap och få 
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större förståelse för hur närstående upplever situationen att vårda en person hemma 

vilken drabbats av stroke. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna ge stöd och 

bekräftelse. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelser och erfarenheter av att 

vårda en person som drabbats av stroke. 

 

METOD 

Litteratursökning 

Författarna har gjort en litteraturstudie (Axelsson, 2008) av både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Litteraturstudier inom hälsoområdet görs med fördel av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar för att kunna studera ett problem utifrån flera 

perspektiv (Axelsson, 2008). I kvantitativa studier ingår fler deltagare och kan ge svar 

på hur många närstående som lider av exempelvis sömnsvårigheter och stress. 

Kvalitativa studier beskriver däremot människors egna upplevelser (Axelsson, 2008). 

Databaserna Cinahl och PubMed användes vid artikelsökningen eftersom de är inriktade 

mot vårdvetenskaplig forskning.  

 

I initialfasen hade författarna beslutat att examensarbetet skulle behandla ämnet 

närstående och stroke. En pilotsökning gjordes för att få en bild av hur mycket och 

vilken sorts forskning det fanns på området. En pilotsökning innebär en sökning med 

fritext utan begränsningar, för att undersöka om det finns vetenskapliga artiklar inom 

det området som ska studeras (Axelsson, 2008). Sedan formulerades 

problemformuleringen och syftet. Utifrån syftet skapades olika sökord. Innan sökningen 

genomfördes tog författarna reda på synonymer till de tänkta sökorden för att få en 

bredare sökning. Följande sökord användes och kombinerades: Stroke, spouses, caring, 

caregivers, informal caregiver, family, family care, stroke survivor, caregiver burden, 

experiences, qualitative studies, caregiver support, strategies och quality of life. 

 

De artiklar vars titel passade in på det som författarna ville studera sparades i en mapp 

på ett konto i Cinahl. De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapligt förankrade det vill säga studera upplevelser och publicerade från år 

2000 och framåt. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska och från västerländsk 

kultur, eftersom det är mer applicerbart för sjuksköterskeyrket i Sverige. De närstående i 

studierna skulle vara make eller maka till den som drabbats av stroke och leva 

tillsammans med den sjuke. Artiklarna skulle vara peer reviewed, det vill säga 

vetenskapligt granskade. Studier där deltagarna var barn till den som drabbats av stroke 

exkluderades. 

 

Efter att sökningarna genomförts hade författarna sammanlagt 257 artiklar (bilaga 1). 

Titlarna gicks igenom av författarna tillsammans och ett flertal artiklar exkluderades då 

dessa inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Kvar fanns 24 artiklar vars abstract lästes 

igenom. Vidare exkluderades 10 artiklar på grund av att de inte svarade på syftet eller 

stämde in på inklusions- och exklusionskriterier. En del artiklar exkluderades även på 
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grund av att det inte gick att få tag i fulltext. Kvar återstod 14 artiklar som författarna 

läste i dess helhet, efter genomläsning exkluderades ytterligare 5 artiklar. En artikel som 

författarna kände till från ett seminarium inkluderades i studien. De studier som 

exkluderades ansågs för smala och specifika för litteraturstudien. En handlade 

exempelvis enbart om afasi och sexualitet och en annan handlade om närståendes 

upplevelser då den som drabbats av stroke hade hjälpmedel i hemmet.  

 

Analys och sammanställning 

Författarna utgick från Fribergs (2006) analysmodell när artiklarna granskades. 

Artiklarna delades mellan författarna och lästes flera gånger för att få en tydligare bild 

av gemensamma teman. För att markera olika delar av studiernas resultat som visade på 

liknande innehåll använde författarna sig av färgpennor. Olikheter och skillnader 

identifierades både mellan och i artiklarna. Efter att författarna läst artiklarna skiftade 

författarna artiklar med varandra. Efter genomgång av artiklarna sammanställdes 

resultaten i en översiktstabell, som finns att läsa i bilaga II. Denna tabell visar en 

översikt på artiklarnas titel, författare, tidsskrift, årtal, land, urval, syfte, metod och 

resultat. Olika teman som grundade sig i studiernas resultat och sammanställdes i 

huvudteman och subteman, se figur I. 

 

RESULTAT 

Analys av resultatet av studierna i urvalet ledde fram till två huvudteman med fem och 

respektive två subteman. Figuren och texten nedan visar vilka upplevelser och 

erfarenheter närstående hade i och med vårdandet av en som drabbats av stroke. 
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Figur I. Översikt av huvudteman och subteman. 

Förändrad livsvärld 

Närstående som vårdar en person som drabbats av stroke upplever det många gånger 

som att hela livet kastats omkull. Den person de älskar och tidigare valt att leva med, 

har nu blivit beroende av hjälp och omvårdnad från den närstående. En uppgift som 

kräver mycket kraft och energi. Närstående uttryckte att de hade svårt att vänja sig vid 

de fysiska och psykiska förändringarna, som eventuellt kvarstod hos den som drabbats 

av stroke. Kommunikationsproblem relaterade till språksvårigheter hos den som 

drabbats av stroke ledde ofta till missförstånd och frustration (Banks & Pearson, 2004, 

Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004; Wallengren, Segesten & Friberg, 

2008). Synförsämringar, försämrat minne och brist på engagemang var andra 

restsymtom som kunde leda till missförstånd mellan närstående och den som drabbats 

av stroke (Banks & Pearson, 2004). 

 

Flera närstående uttryckte behovet av att bli bekräftade och sedda av familj och vänner 

runt omkring dem. Många upplevde att resterande familjen inte värderade och visade 

tacksamhet för att de vårdade den som drabbats av stroke (Wallengren, et al. 2008). 

Närstående beskrev att aktiviteter som tidigare var självklara innan deras partner 

drabbades av stroke, som att gå ut och träffa människor nu var svårt att genomföra 

(Banks & Pearson, 2004). 

 

Närstående upplevde mental utmattning av att arbeta heltid i samband med att den som 

drabbats av stroke vårdades på sjukhuset. En känsla av att inte räcka till beskrevs. 

Känslor som skuld och dåligt samvete uppstod då de inte hade möjlighet att besöka den 

som drabbats av stroke (Hunt & Smith, 2004; Smith, et al. 2004). Närstående med 

hemmaboende barn upplevde det svårt att sköta familjen samtidigt som de vårdade den 

som drabbats av stroke och beskrev det som en kamp (Banks & Pearson, 2004; Bulley, 

Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010; Hunt & Smith, 2004). 

 

Upplevelsen av psykisk och fysisk ohälsa 

Att som närstående vårda en person som drabbats utav stroke kan ha både psykisk och 

fysisk inverkan på den som vårdar (Draper & Brockelhurst, 2007). Flera av studierna 

visade att när den ena personen i en parrelation drabbades av en stroke innebar det inte 

bara en stor omställning för den som insjuknat. Det innebar också en stor omställning 

för den närstående. Många beskrev att de utvecklat besvär som stress, depression 

(Bulley, et al. 2010), utmattning, ångest, (Bulley, et al. 2010; Green & King, 2009), 

högt blodtryck, magsmärtor, sömnsvårigheter (Wallengren, et al. 2008) och psykisk 

stress. Detta var speciellt påtagligt då den som drabbats av stroke hade talsvårigheter 

(Draper & Brockelhurst, 2007). Flera av symtomen som beskrevs var relaterade till 

osäkerheten inför framtiden som en stroke kan innebära. För de närstående som levde 

med egna sjukdomar var den nya situationen där de behövde ta hand om den som 

drabbats av stroke svår att klara av. Det fanns en rädsla bland många närstående att 

deras egen hälsa skulle försämras eller i värsta fall att de skulle dö. Det uppstod 

frågetecken kring vem som i så fall skulle ta hand om den som har drabbats av stroke 

(Hunt & Smith, 2004; Wallengren, et al. 2008). 
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Upplevelsen av att inte kunna planera framtiden 

Många närstående beskrev att stroke orsakat en stor förlust gällande hopp, planer och 

förväntningar på framtiden (Bulley, et al. 2010). Närstående kände sig osäkra inför 

framtiden. Att leva i ovisshet och inte kunna planera upplevdes som svårt, stressande 

och frustrerande då de inte fick svar angående hur rehabilitering och framtid gällande 

vårdandet av personen som drabbats av stroke såg ut. Många närstående ville ha svar på 

om restsymtomen var permanenta eller övergående. Närstående fick överge sina 

framtidsplaner. Det upplevdes av flera som att de blivit bestulna på tiden. Livet kunde 

upplevas som begränsat och inrutat efter schema. Det var nu svårt att vara spontan 

(Banks & Pearson, 2004; Bulley, et al. 2010; Green & King, 2009; Hunt & Smith, 2004; 

O`Connell & Baker, 2004; Smith, et al. 2004; Wallengren, et al. 2008). Det fanns en oro 

bland närstående för att den som drabbats av stroke skulle insjukna i ytterligare en ny 

stroke och få försämrat hälsotillstånd (Bäckström & Sundin, 2009; Smith, et al. 2004). 

Förlust av inkomst 

Bland de närstående som arbetade då sjukdomen inträdde kände de flesta sig tvungna att 

ta ledigt från arbetet eller gå ner i antal arbetstimmar En del närstående fick ge upp sin 

sysselsättning helt för att vårda den som har drabbats av stroke (Banks & Pearson, 2004; 

Bulley, et al. 2010; O`Connell & Baker, 2004 ). Vissa närstående upplevde det som 

påfrestande då ekonomin försämrades och det medförde i vissa fall att de försatte sig i 

skulder som byggde på den redan befintliga stressen (Banks & Pearson, 2004; 

O`Connell & Baker, 2004 ). Närstående beskrev att ekonomin blev mer ansträngd också 

på grund av att hemmet behövde special-anpassas samt på grund av inköp av dyra 

mediciner och resekostnader (Banks & Pearson, 2004; Bulley, et al. 2010; Le Dorze & 

Signori, 2010). 

 

Brist på egentid 

Närstående upplevde att det var svårt att få tiden att räcka till i samband med att de 

vårdade den som drabbats av stroke. En känsla av att vara fånge i sitt eget hem beskrevs 

(Bulley, et al. 2010; Bäckström & Sundin, 2009). För många blev arbetet en fristad där 

de kände sig fria från ansvar för den som drabbats av stroke. Här kunde de närstående 

vara lediga och slappna av, samt fick en anledning att lämna hemmet (Banks & Pearson, 

2004; Bulley, et al. 2010; Bäckström & Sundin, 2009). Närstående som blivit tvungna 

att lämna sitt arbete uttryckte många gånger det som en sorg och att de saknade det 

(Banks & Pearson, 2004). 

 

En del närstående kände både rädsla och skuld när de gick hemifrån den som drabbats 

av stroke. Detta gjorde att närstående inte vågade lämna hemmet (Bäckström & Sundin, 

2009). Närstående beskrev att de kände sig fångade mellan höga förväntningar att vårda 

den som drabbats av stroke, samtidigt som de offrade sin egen tid och sina behov (Hunt 

& Smith, 2004). Personliga intressen som att gå promenader, dansa eller vara social 

med sina vänner offrades eftersom de inte kunde lämna den som drabbats av stroke 

ensam. Detta medförde att de förlorat vänner och begränsat sitt sociala liv. En känsla av 

förlorad autonomi och självständighet beskrevs då de dagligen strukturerade upp sitt liv 

efter de behov som den som drabbats av stroke hade (Bulley, et al. 2010; Green & King, 

2009; Le Dorze & Signori, 2010). Närstående till de som drabbats av afasi uttryckte ett 

stort behov av att få vara lediga ifrån att tolka och föra talan för den som drabbats av 
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afasi (Le Dorze & Signori, 2010). Närstående berättade att anledningen till att de klarat 

sin situation var att de såg fram emot att göra egna saker och aktiviteter utanför hemmet. 

De sa sig ha hemliga drömmar om att vara fria, att eventuell kunna vara singel i 

framtiden eller att kunna flytta (Bäckström & Sundin, 2009). Närstående upplevde 

välbefinnande då de fick avlastning med vårdandet av personen som drabbats av stroke 

eftersom närstående då inte behövde vara tillgängliga hela tiden (Bäckström & Sundin, 

2009). 

 

Några närstående utryckte att de inte hade något behov av egen tid. De menade att de 

själva valt att ägna sitt liv till att vårda den som drabbats av stroke och vid tid för 

återhämtning delade de hellre den tiden tillsammans med den som drabbats av stroke än 

åkte iväg på något själva (Wallengren, et al. 2008 ). 

 

Upplevelsen av en förändrad relation 

Att se sin älskade maka/make förändras i och med att de drabbats av en stroke är en stor 

livsomställning. Inte minst för relationen. Rollerna i äktenskapet förändras efter 

insjuknandet då personen som drabbats av stroke nu har svårare att klara av sina dagliga 

aktiviteter självständigt. Närstående får göra saker de tidigare inte gjort, som 

exempelvis att sköta omvårdnaden av den som drabbats av stroke, handla mat, 

matlagning och städning. En del närstående uttryckte att det var svårt att gå ifrån att 

vara älskande maka till att nu vårda sin make. Praktiska saker som lyft kunde också vara 

svårt (Bulley, et al. 2010; Hunt & Smith, 2004). 

 

Känslor som närstående kände i samband med att en person drabbats av stroke var att 

relationen hade djupnat, men också en känsla av förlorad gemenskap (Bulley, et al. 

2010; Bäckström & Sundin, 2009; Wallengren, et al. 2008). Närstående upplevde att de 

gav mer än de fick tillbaka. De kände att deras insats togs för given och upplevde sig 

inte bekräftade eller kände att den som drabbats av stroke visade tacksamhet. För en del 

närstående var det svårt att acceptera att den som drabbats av stroke inte var sig lik efter 

insjuknandet. Många närstående upplevde att den som drabbats av stroke förändrats 

både emotionellt och beteendemässigt. Detta medförde att närstående upplevde 

depression och ensamhet (Bulley, et al. 2010; Bäckström & Sundin, 2009; Wallengren, 

et al. 2008). 

 

Närstående uttryckte att de saknar närhet och intimitet som kyssar och kramar. 

Sexuallivet upplevdes som obefintligt. Samtidigt säger närstående att de fortfarande 

älskar sin partner som drabbats av stroke och det har gjort att de stått ut med 

förändringarna, även om relationen nu mer liknar vänskap än ett äktenskap (Bäckström 

& Sundin, 2009). Många närstående uttryckte att de inte vågade ha samliv på grund av 

rädsla för att skada sin partner (Banks & Pearson, 2004; Bäckström & Sundin, 2009). 

Närstående uttryckte att de inte kände någon lust då den som drabbats av stroke 

upplevdes personlighetsförändrad (Banks & Pearson, 2004). 

 

Enligt Bäckström och Sundin (2009) försökte flera närstående trots den förändrade 

livssituationen att vara optimistiska för att klara vardagen. Vissa närstående jämförde 

sin egen livssituation med de som hade det värre. Detta för att på bästa sätt kunna möta 

det nya livet och se möjligheter och ljusglimtar (Bäckström & Sundin, 2009). Några 
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närstående uttryckte att sjukdomen stroke fått dem att fokusera på att vara ett par och 

prata öppet om saker och ting. Att som närstående vårda den som drabbats av stroke 

upplevdes i vissa fall stärka samhörigheten i relationen (Green & King, 2009; Hunt & 

Smith, 2004). 

 

Upplevelser och erfarenheter i samspelet med hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Att som närstående plötsligt få ansvaret att ta hand om sin partner som drabbats av 

stroke är något nytt och skrämmande. Det är sällan närstående får förfrågan om de har 

viljan och kapacitet att ta hand om den som drabbats av stroke, detta tas ofta förgivet av 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Närstående upplever dessvärre hälso- och 

sjukvårdspersonalen som stressade och upptagna med vårdandet kring patienten samt att 

de inte tog sig tid att ge närstående den information de önskade. Flertalet närstående 

hade önskat bättre uppföljning och ökat samarbete med sjuksköterskan på stroke 

enheten (Banks & Pearson, 2004; Smith, et al. 2003). Deltagarna från en studie gjord av 

Le Dorze och Signori (2010) uttryckte oro över den hjälp och vård som den som 

drabbats av stroke fick på sjukhuset. I de hem som hade hjälp från hemtjänst och 

hemsjukvård beskrevs känslan av förlorad integritet och privatliv (Wallengren, et al. 

2008). 

 

Närstående som deltog i omvårdnaden och rehabiliteringen på sjukhuset upplevde det 

som positivt och kände sig involverade och delaktiga (Banks & Pearson, 2004). En del 

närstående uppgav att de hade ett stort förtroende för att hälso- och sjukvårdspersonalen 

gav bästa omvårdnad och behandling till den som drabbats av stroke (Hunt & Smith, 

2004). 

 

Känslan av att bli tagen för given 

Närstående beskrev upplevelsen av att sjukvårdspersonalen tog deras roll som informell 

vårdgivare för given. Exempelvis som att utföra omvårdnadsarbete av den som drabbats 

av stroke. Vissa närstående kände att de inte blivit tillfrågade om de kunde laga mat, ta 

hand om hushållet, handla eller ta hand om ekonomin. Närstående upplevde att de fick 

ta ansvar för uppgifter som de inte kunde klara av (O`Connell & Baker, 2004; Smith, et 

al. 2004; Wallengren, et al. 2008). Närstående upplevde att deras partner skickades hem 

för fort och att de inte var förberedda på det, men att de hade lite att säga till om (Banks 

& Pearson, 2004). 

 

Närståendes behov av information  

Att vilja förstå vad som hänt och ta reda på fakta om stroke var viktigt för närstående. 

Många ville veta fakta som varför deras partner drabbats av stroke och vad som skulle 

hända i framtiden. Närstående efterfrågade även information om exempelvis varför 

deras partner upplevdes som mer aggressiv och känslomässigt förändrad. Det skulle ha 

gjort att närstående kunnat hantera situationen bättre (Banks & Pearson, 2004; Bulley, 

et al. 2010; Hunt & Smith, 2004). Många närstående oroade sig för hur deras partner 

blev behandlade på sjukhuset och tyckte det var svårt att få tillgång till information. Det 
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upplevdes som att sjukvårdspersonalen inte självmant gav ut information utan 

närstående fick leta efter information själva (Banks & Pearson, 2004). 

 

Att hamna i en krissituation som en stroke kan innebära gör det svårt för närstående att 

tänka framåt. Att planera för hur det kommer att vara när de kommer hem från sjukhuset 

är inget de närstående prioriterar. I och med att det är en situation de aldrig tidigare varit 

i beskriver närstående att det skulle uppskattats och hjälpt om hälso- och 

sjukvårdspersonalen ställt frågor och tagit reda på mer om hur närstående skulle klara 

av vardagen efter sjukhusvistelsen (Le Dorze & Signori, 2010). Då hälso- och 

sjukvårdspersonalen många gånger upplevdes som stressade och upptagna kände 

närstående att de inte fick möjlighet att framföra sina funderingar och frågor (Smith, et 

al. 2004).  

 

Metoddiskussion 

Underlaget för litteraturstudiens resultat utgörs av tio vetenskapliga artiklar. Varav en 

utav artiklarna är kvantitativ och en är skriven med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Resterande artiklar är gjorda med kvalitativ ansats. Författarna valde att 

inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att få en bättre helhet. 

Artikelsökningarna gjordes framförallt i databasen Cinahl eftersom författarna kände sig 

mest bekväma med den databasen. Det kan eventuellt ha medfört en begränsning i 

sökningen, men de flesta artiklarna som sedan hittades i PubMed var då redan funna i 

Cinahl vilket tyder på att det var nästan samma tillgängliga material i båda databaserna.   

Det kan finnas begränsningar med sökningarna på grund av att vissa sökord missats att 

ta med i sökningarna. Författarna avgränsade sökningarna till att publiceringsårtal inte 

skulle vara tidigare än 2000. Detta ansågs nödvändigt eftersom sjuksköterskor ska 

arbeta efter senaste forskningsresultat. Omhändertagandet inom vården har förändrats 

över tid. Vårdtiden på sjukhus har förkortats vilket har lett till att fler närstående vårdar i 

hemmet. 

Då begränsningar i artikelsökningarna gjordes till artiklar med västerländsk kultur kan 

resultatet blivit begränsat. Samtidigt ansåg författarna att de kulturella skillnader som 

kan finnas i och med vårdande kan skilja sig så pass mycket att det var mer applicerbart 

för oss i Sverige att söka artiklar med liknande kultur. Artiklarna som valdes ut kom 

från Storbritannien, Australien, Sverige och Kanada. Hur närstående från andra kulturer 

än den västerländska upplever att vårda personer som drabbats av stroke ger denna 

studie därmed ingen kunskap om. 

Författarna begränsade sökningarna till artiklar som var skrivna på engelska, detta 

eftersom engelska är det vetenskapligt mest använda språket. En inklusionskriterie som 

författarna använde var att de närstående skulle vara make/maka och bo tillsammans. I 

några utav studierna som användes var deltagarna även barn till den som drabbats av 

stroke. Eftersom det tydligt framkom vem som uttryckt vad i studierna ansåg författarna 

att det gick att ta med dessa artiklar. Fribergs (2006) analys modell användes och den 

ansågs bra och strukturerad för vår studie.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva närståendes erfarenheter och 

upplevelser av att vårda en person som drabbats av stroke. Analysen ledde fram till två 

huvudteman med subteman, som presenteras i figur I. 

Förändrad livsvärld 

När en person drabbas utav en stroke påverkar det inte bara honom eller henne. Det 

påverkar även närstående runt omkring. Vårt resultat visar i subtemat psykisk och fysisk 

ohälsa att många närstående upplevde psykiska och fysiska symtom i samband med 

vårdandet av den som drabbats utav stroke (Bulley, et al. 2010; Draper & Brockelhurst, 

2007; Green & King, 2009; Wallengren, et al. 2008). Dessa upplevelser styrks av en 

studie där närstående beskriver att deras egen hälsa hamnat i skymundan, eftersom allt 

fokus handlar om den som drabbats av stroke (Cao, Chung, Ferreira, Nelken, Brooks & 

Cott, 2010). 

 

Vår studies resultat visar i subtemat brist på egentid att närstående känner sig instängda 

och inte kan leva sina egna liv (Bulley, et al. 2010; Bäckström & Sundin, 2009). Detta 

styrks av en studie gjord av Cao, et al. (2010) där närstående beskriver känslan av 

förlorad självständighet. Att vårda sin make/maka som drabbats av stroke sågs som ett 

heltidsarbete, med lite utrymme för egentid (Cao, et al. 2010). Att behovet av egentid är 

stort hos närstående styrks även av en studie av Wyller, Thommessen, Sødring, Sveen, 

Pettersen, Bautz-Holter och Laake (2003) som visar att känslomässigt välmående hos 

närstående relateras till hur de upplever tyngden av att vårda. Vi anser det viktigt att 

närstående får avlastning för att orka vårda den som drabbats av stroke. Om inte 

närstående upplever sig bekräftade kan deras ohälsa annars leda till att de blir sjuka. 

Detta skulle i sin tur kunna medföra ökat vårdbehov och ökade samhällskostnader. 

Eftersom samhället är i behov av att närstående vårdar i hemmet är det viktigt att vi som 

sjuksköterskor uppmuntrar och bekräftar närstående för det arbetet de genomför. Det 

kan yttra sig genom att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på deras erfarenheter, ställer 

frågor och ta del av deras livsvärld (Wiklund, 2003). 

 

Ett subtema som framkommit under temat förändrad livsvärld är att inte kunna planera 

framtiden. Det upplevs svårt att planera tiden eftersom närstående inte vet hur framtiden 

ser ut. De restsymtom som kan förekomma efter att ha drabbats av stroke medför att 

närstående får göra vardagliga sysslor som inte partnern kan göra längre (Bulley, et al. 

2010; Hunt & Smith, 2004). Detta har även visats av Cao, et al. (2010) där närstående 

beskriver att de efter att den som drabbats av stroke insjuknat känt sig förpliktigade att 

ta ansvar för sådant som den som drabbats av stroke tidigare haft ansvar för. Brereton 

och Nolan (2000) visar att närstående inte kände sig förberedda på vad det innebär att 

vårda någon som drabbats av stroke. 

Upplevelser och erfarenheter i samspelet med hälso- och sjukvårdspersonal 

Vår studies resultat visar att närstående eftersträvar information. Både när det gäller vad 

en stroke kan innebära och vad som orsakat den. Annan viktig information som 

efterfrågades var exempelvis hur de bäst tog hand om den som har drabbats av stroke, 

efter utskrivningen från sjukhus (Banks & Pearson, 2004; Bulley, et al. 2010; Hunt & 

Smith, 2004). Många närstående hade aldrig gett omvårdnad tidigare och kände sig 
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osäkra på de nya uppgifterna. Närstående upplevde att vårdpersonalen var stressad och 

inte tog sig tid till samtal. Avsaknaden av information gjorde att närstående fick söka 

information på egen hand (Smith, et al. 2004). Det beskrivs vidare att enkelt ställda 

frågor skulle ha underlättat situationen och medfört att närstående hanterat 

förändringarna på ett bättre sätt (Le Dorze & Signori, 2010). En studie som styrker detta 

är Brereton och Nolan (2000) som visar att närstående beskrev att det togs för givet att 

de visste vad en stroke var, trots att många inte hade någon aning. Vi anser att i mötet 

med patienter och närstående är det viktigt att bjuda in närstående i samtalet och försöka 

identifiera vilket informationsbehov som finns. Alla har olika informationsbehov och 

det är därför väsentligt för oss som sjuksköterskor att ta reda på vilken kunskap 

närstående har. Genom att ställa frågor om hur närstående upplever situationen kan vi 

skapa oss en bättre bild av deras erfarenheter. På detta vis kan sjuksköterskan identifiera 

outtalade frågor. Bergh (2003) menar att genom att skapa en dialog där närstående 

känner tillit till sjuksköterskan kan det leda till ett förbättrat samarbete och ökad 

förståelse parterna emellan.  

 

Eftersom det framkommit att närstående upplevde sig dåligt förberedda på den 

förändrade livssituationen efter utskrivning från sjukhuset anser vi det viktigt att som 

sjuksköterska ställa frågor om hur hemsituationen ser ut, hur de ska klara vardagen och 

om det finns behov av hjälpmedel eller boendeanpassning. Det finns ett tydligt behov av 

att sjuksköterskan tar sig tid till samtal. Bättre kommunikation med närstående anser vi 

kan leda till högre grad av välbefinnande och i sin tur kan ge bättre omvårdnad till den 

som drabbats av stroke.  

 

Närstående upplevde att de inte fått tillräckligt information och att sjuksköterskorna var 

mer inriktade på omvårdnaden kring patienten utan att involvera närstående. Detta ger 

en tankeställare till oss blivande sjuksköterskor över hur viktigt det är att även se och 

bekräfta närstående, även om patienten ska vara i fokus. Närstående fick söka 

information själva på internet, i böcker och det ledde till en känsla av ensamhet 

(Brereton & Nolan, 2000). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(2005) ingår det i sjuksköterskans uppgift att informera och undervisa patienter och 

närstående. Det är viktigt att som sjuksköterska möta närstående med respekt och vara 

lyhörd inför situationen de befinner sig i. Vidare beskriver kompetensbeskrivningen att 

närståendes kunskaper och erfarenheter skall tas tillvara. Vi anser att närstående förbises 

allt för ofta inom vården. Det är lätt att gå till patienten och vara fokuserad på denne och 

arbetsuppgiften. Närstående sitter ofta i ett hörn, tysta och iakttar. Därför anser vi det 

viktigt att sjuksköterskor tänker på att hälsa på närstående och prata med dem. 

 

Under litteraturstudiens gång upptäckte vi att majoriteten av forskningen på det här 

området är inriktad på äldre närstående. Endast två artiklar i studien inriktade sig på 

närstående till yngre personer som drabbats av stroke. Då yngre personer insjuknar i 

stroke i allt större utsträckning är det av stor vikt att forska mer kring närstående till 

dessa patienter. Eftersom livssituationen kan skilja sig mellan de yngre och de som är 

äldre. Många befinner sig fortfarande i arbetsför ålder och har hemmaboende barn.  

 

Det är även viktigt att forska mer om informella vårdgivares erfarenheter och 

upplevelser i andra kulturer, eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. 
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Sjuksköterskan möter människor från andra länder och kulturer. För att kunna förstå och 

bemöta dessa på bästa sätt är det viktigt med kunskap om närståendes perspektiv.  

 

SLUTSATSER 

Studien visar att närståendes erfarenheter och upplevelser av att vårda en person som 

drabbats av stroke omfattar en förändrad livsvärld, vilket kan innefatta psykisk och 

fysisk ohälsa. Den kan även innefatta svårigheter att planera framtiden, förlust av 

inkomst, brist på egen tid och upplevelser av en förändrad relation. Resultatet beskriver 

även deras upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonal som kunde 

inbegripa att närstående alldeles för ofta tas för givet. Sjuksköterskan har möjlighet att i 

mötet etablera en kontakt som inger förtroende och tillit. Sjuksköterskan kan genom att 

ställa öppna frågor ge en möjlighet till närstående att berätta om hur de upplever 

situationen. Om närstående känner sig sedda och bekräftade kan de i sin tur ge god 

omvårdnad och bra stöd till den som drabbats av stroke. Det framkom att närstående har 

ett stort informationsbehov och det är därför viktigt att sjuksköterskan identifierar detta 

då det skiljer sig mellan olika människor.  
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Bilaga 1. Översikt av sökprocess 

 

Databas Avgränsning Sökord Antal träffar Använda 

artiklar 

Cinahl English 

2000-2012 

Stroke AND 

spouses 

211 4 

Pubmed English 

2000-2012 

Stroke AND 

spouses AND 

experiences 

17 1 

Cinahl English 

2000-2012 

Stroke survivor 

AND caring 

 

16 2 

Cinahl English 

2000-2012 

Stroke AND 

close relative 

AND 

experiences 

AND 

qualitative 

study 

1 1 

Cinahl English 

2000-2012 

Stroke AND 

caregiver 

burden AND 

caregiver 

support AND 

strategies 

10 1 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: 

Parallel lives: 

Younger 

strokesurvivors 

and their partners 

coping with 

crisis” 

Författare: 

Pauline Banks & 

Charlotte Pearson 

 

Tidskrift: Sexual 

and Relationship 

Therapy 

 

Årtal: 

2004 Glasgow 

UK. 

Syftet var 

att beskriva 

hur en 

traumatisk 

händelse 

som stroke i 

yngre ålder 

kan påverka 

en 

parrelation. 

Hur 

påverkas 

den 

kommande 

relationen 

efter stroke. 

Longitudinell 

tillvägagångssätt, 

intervjuer tre till sex 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhuset och sex 

till nio månader 

efter. Både de som 

drabbats av stroke 

och deras partner 

var intervjuade. 

Deltagarna förde 

dagbok mellan 

intervjuerna., 

transkriberade 

intervjuer som 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys och 

med hjälp av 

NUDIST. 

Deltagarna var 

mellan 18-49 år 

gamla, arbetar 

(inkomst tagare) 

och har egna 

familjer. De som 

deltog var 38 

personer som har 

drabbats av stroke 

och 36 närstående. 

22 st av hushållen 

hade 

hemmavarande 

barn som var 

under 20 år. 

Närstående 

upplevde 

förändrade 

roller, mer 

ansvar, 

ändrade 

relationer och 

kommunikatio

nsproblem. 

Endast ett fåtal 

av paren hade 

blivit erbjudna 

rådgivning 

eller 

psykologisk 

stöd. 

Titel: 

The impact of 

stroke on the 

wellbeing of the 

patient`s spouse: 

an exploratory 

study 

Författare: 

Peter Draper & 

Hilary 

Brocklehurst, 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Årtal: 

2007,UK 

Syftet var 

att 

undersöka 

vilken 

inverkan en 

stroke har 

på den 

närstående 

till den som 

har drabbats 

av stroke. 

Studien 

ville särskilt 

undersöka 

den 

psykiska 

ohälsan och 

ansträngnin

gen av 

vårdandet. 

Effekten av 

försämrat 

tal hos den 

som 

Kvantitativ studie 

med validerade 

instrument användes 

för att beskriva den 

som drabbats 

strokes grad av 

psykisk ohälsa och 

ansträngningen på 

att vårda en person 

som drabbats av 

stroke. Analysen 

gjordes med hjälp 

av SPSS. 

Signifikanstest med 

Pearson’s 

korrelation och 

Mann-Whitney U-

test. 

44 par varav den 

ena drabbats av 

stroke blev utvalda 

via ett 

strokehjälpcenter. 

Paren blev 

intervjuade enligt 

formulär med 

olika skalor. 

Närstående 

visade sig ha 

en högre grad 

av psykisk 

ohälsa än 

referensgruppe

n. Vårdandet 

upplevdes som 

stressande.  

Storleken på 

handikappet 

som den som 

drabbats av 

stroke hade 

var inte i 

relation till 

den psykiska 

ohälsan som 

upplevdes utav 

den 

närstående.  

De som 

drabbats av 

språksvårighet
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drabbats av 

stroke 

undersöktes 

också. 

er upplevde 

mer 

påfrestningar. 

Titel: 

The personal 

experience of 

carers of stroke 

survivors: an 

interpretative 

Phenomenologica

l analysis 

 

Författare: 

Debbie Hunt och 

Jonathan A. 

Smith 

 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 

2004,UK 

Syftet var 

att 

undersöka 

hur 

anhöriga 

upplever  

situationen 

att leva med 

någon som 

har drabbats 

av stroke. 

Interpretativ 

fenomenologisk 

analys av intervjuer 

(transkriberade 

intervjuer). 

4 närstående till 

överlevande efter en 

stroke intervjuades. 

Fyra närstående 

till personer som 

drabbats utav 

stroke. 

För att få det rätta 

urvalet användes 

”Hence”.  

Inkluderingskriteri

er var att: Vara 

närstående till 

någon som 

drabbats av stroke 

och som var under 

rehabilitering. Det 

ledde fram till fyra 

deltagare som 

kunde vara med i 

studien. 

Tre teman 

framträdde ur 

studien. 

Osäkerhet, 

personlig 

inverkan och 

relationsstyrka

. Närstående 

behöver tid   

att   anpassa 

sig och dela 

sina 

erfarenheter 

med den som 

drabbats av 

stroke.  

Titel: 

Managing as 

carers of stroke 

survivors: 

Strategies from 

the field 

 

Författare: 

Bev O’Connell & 

Linda Baker, 

Australien 

 

Tidsskrift: 

International 

Journal of 

nursing practice 

 

Årtal: 

2004 

Det primära 

syftet var att 

undersöka 

vilket stöd 

och 

utbildningsb

ehov 

närstående 

till någon 

som 

drabbats av 

stroke hade. 

Sekundärsyf

tet var att 

identifiera 

de strategier 

som de som 

vårdade  

personen  

som 

överlevt 

stroke 

använde sig 

av för att 

En undersökande 

och beskrivande 

design användes i 

studien. Studien 

genomfördes på 

sjukhuset och 

rehabiliteringscentre

t. Studien har fått 

godkännande från 

den etiska 

kommittén. 

Transkriberade 

intervjuer 

analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med 

hjälp av NUDIST: 

Deltagarna 

rekryterades från 

sjukhuset, 

rehabiliteringscent

ret och 

kommunen. 

Kriterierna var att 

vårdarna skulle 

vara minst 18 år, 

prata engelska och 

kommunicera via 

tal. Majoriteten 

var partner eller 

fru/maka till den 

som drabbats av 

stroke (n=21) 

medan andra var 

barn till den som 

överlevt stroke 

(n=13) och resten 

var vårdare som 

var nära anhörig, 

vänner (n=3). 

 

Närstående 

kände sig 

oförberedda 

och upplevde 

osäkerhet när 

det gällde 

rollen som 

vårdare. De 

tyckte att 

informationen 

varit bristfällig 

från hälso- och 

sjukvårdsperso

nal. Strategier 

som användes 

var att tänka 

positivt, 

anpassa sig till 

förändring, 

jämföra sig 

med andra 

som har det 

värre, förändra 

arbetssituation
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hantera 

situationen. 

, humor, 

koppla av 

familjestöd. 

Titel: 

Struggling for 

freedom-lived 

experiences of 

being a relative 

of a stroke 

survivor in the 

first six months 

after hospital 

discharge 

 

Författare: 

Catarina 

Wallengren, 

Kerstin 

Segersten, Febe 

Friberg 

 

Tidsskrift: 

International 

journal of 

qualitative 

studies on health 

and well-being 

 

Årtal: 

2008 

Syftet var 

att belysa 

vad det 

innebär att 

vara 

närstående 

till en 

person som 

överlevt en 

stroke de 

första sex 

månaderna 

efter 

utskrivning 

från 

sjukhuset. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

metod enligt 

Lindseth& 

Norberg(2004). 

 

Nio deltagare i 

åldrarna 47-80 år 

som var närstående 

till en person som 

överlevt en stroke 

intervjuades. 

 

Närstående vill 

ha 

valmöjligheten 

att leva sitt 

eget liv och 

skriva sin egen 

historia. På 

grund av det så 

försöker 

närstående att 

integrera 

sjukdomen och 

konsekvensern

a av den 

genom att 

påverka och 

ändra 

strokeöverleva

ren, 

vårdpersonal 

och deras 

omgivning för 

att det ska 

passa deras 

behov. 

Titel: 

Experiences of 

male patients and 

wife-caregivers 

in the first year 

postdischarge 

following minor 

stroke: A 

descriptive 

qualitative study 

 

Författare: 

Theresa L. Green, 

Kathry M.King 

 

Tidsskrift: 

International 

journal of nursing 

Syftet var 

att 

undersöka 

erfarenheter 

hos män 

som 

drabbats av 

mindre 

stroke och 

deras makar 

som 

vårdade de. 

Samt ta reda 

på faktorer 

som 

påverkade 

patientens 

och fruns 

Kvalitativ 

analysmetod enligt 

Graneheim och 

Lundman (2004). 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor, via 

telefonen 

genomfördes vid 

en, två, tre, sex, nio 

och 12 månad efter 

utskrivning.  

Deltagare 

rekryterades från 

en större studie 

som undersökte 

återhämtningsförm

ågan efter en 

mindre stroke. 

Potentiella 

deltagare 

kontaktades en 

månad efter 

utskrivning från 

sjukhuset om de 

ville delta i en mer 

djupgående 

undersökning 

(n=26 manliga 

patienter och deras 

Huvudteman 

som framkom 

var att vara 

sårbar och 

förverkligande. 

Subteman som 

uppstod inom 

temat sårbarhet 

var förändrade 

roller. Under 

temat 

förverkligandet 

kom det fram 

subteman som 

förlust och att 

ändra sig själv 

och relationen.  
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studies 

Årtal: 

2009 

livskvalitet.  fruar). 

Titel: 
Carer experiences 

of life after 

stroke-a 

qualitative 

analysis 

 

Författare: 

Cathy Bulley, 

Jane Shiels, Katie 

Wilkie & Lisa 

Salisbury 

 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 

2010 

 

Syftet var 

att 

undersöka 

närståendes 

erfarenheter  

av att vårda 

en som 

drabbats av 

stroke.  

Fenomenologisk 

kvalitativt 

perspektiv. 

Deltagarna 

intervjuades  

ungefär i 43 

minuter i deras 

hemmiljö. 

Intervjuerna 

analyserades via 

interpretativ 

fenomenologisk 

analys. 

Deltagarna valdes 

ut från en klinik, 

som hjälpte de som 

drabbats av stroke 

med restsymtom 

som droppfot. N=9 

närstående (gifta 

med den som 

drabbats av stroke) 

deltog i studien. 

N=3 av deltagarna 

ville ha en 

gemensam intervju 

tillsammans med 

den som drabbats 

av stroke. N=6 

deltagare valde att 

intervjuas 

individuellt. 

Ett 

övergripande 

tema som 

framkom var 

att livet vändes 

upp och ner. 

Närstående 

upplevde ökad 

arbetsbörda, 

emotionella 

och kognitiva 

konsekvenser. 

Förändrade 

förväntningar 

på livet. 

Närstående 

önskade mer 

information 

och vägledning 

för att anpassa 

sig till allt vad 

det nya livet 

innebar. 

Titel: 

Informal cares`s 

experience of 

caring for stroke 

survivor 

 

Författare: 

Lorraine N. 

Smith, Maggie 

Lawrence, Susan 

M. Kerr, Peter 

Langhorne & 

Kennedy R. Lees 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

advances nursing 

 

Årtal: 

2004 

 

Syftet med 

studien var 

att utforska 

närståendes 

erfarenheter 

av att vårda 

en person 

som 

drabbats av 

stroke ett år 

efter 

stroken. 

Studien har både 

kvalitativ och 

kvantitativ metod, 

som sträcker sig 

över en två års 

period. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. För att 

sedan analyseras 

med hjälp av QRS 

NUDIST (non-

numerical 

unstructered data 

indexing searching 

and theorising). 

Data kodades, 

jämfördes och 

kategoriserades 

enligt Eaves (2001).  

N=90 deltog i 

studien. 

Vårdgivare som 

valdes ut har en 

närstående som 

drabbats av stroke 

och utskrivna från 

sjukhuset 3-11 

månader, bor i 

samhället och har 

en vårdgivare som 

ger emotionell, 

fysisk och social 

stöd. 

Närstående 

upplevde att de 

inte hade 

tillräckliga 

kunskaper och 

färdigheter för 

att vårda. Det 

upplevdes 

svårt att få 

tillgång till 

information 

och assistans. 

Närstående var 

tvungna att 

anpassa sig till 

förändringarna 

hos den som 

drabbats av 

stroke och 

sökte 

alternativa 

lösningar och 
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resurser för att 

kunna leva 

sina egna liv. 

Titel: 

The experience of 

being a middle-

aged close 

relative of a 

person who has 

suffered a stroke, 

1 year after 

discharge from 

rehabilitation 

clinic:A 

qualitative study 

 

Författare: 

Britt Bäckström 

& Karin Sundin 

 

Tidsskrift: 

International 

journal of nursing 

studies 

 

Årtal: 

2009 

 

Syfte var att 

belysa 

upplevelsen 

att vara 

medelålders 

närstående 

till en 

person som 

drabbats av 

stroke, ett år 

efter 

utskrivning 

från 

rehabiliterin

gskliniken. 

En kvalitativ 

forsknings design 

med en latent 

innehållsanalys 

metod användes 

(Downe-Waboldt, 

1992; Patton, 

2002). Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

ordagrant. 

Longitudinell 

studie. 

N=9 deltagare som 

befinner sig i 

medelåldern och 

var närstående till 

en person som 

drabbats av stroke 

för första gången. 

Närstående har alla 

varit intervjuade 

två gånger tidigare, 

1 månad och 6 

månader efter 

utskrivning från 

sjukhuset. Både 

närstående och den 

som drabbats av 

stroke skulle vara 

mellan 18-65 år. 

Närstående fick 

inte själva ha 

drabbats av stroke 

eller ha någon 

annan kognitiv 

försvagning. 

Närstående till 

den som 

drabbats av 

stroke 

tvingades att 

acceptera och 

försonas till ett 

förändrat sätt 

att leva, även 

om känslor av 

sorg och 

förlust 

fortfarande 

fanns kvar. 

Närstående 

lärde sig med 

tiden att lämna 

känslor som 

skam och 

skuld. De 

sökte efter eget 

välbefinnande 

och styrkan till 

att få ett 

fungerande 

familjeliv. 

Titel: 

Needs, barriers 

and facilitators 

experienced by 

spouses of people 

with aphasia 

 

Författare: 

Guylaine le dorze 

& France-Helene 

Signori 

 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 

2010 

 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

de behov 

som 

närstående 

till någon 

som 

drabbats av 

stroke med 

afasi som 

restsymtom 

hade. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna 

genomfördes i små 

grupper. Detta för 

att deltagarna skulle 

känna sig mer 

bekväma. 

Intervjuerna 

spelades in och 

varade mellan 90-

120 min. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant av elev 

assistenter som 

sedan 

kontrollerades av 

en annan författare 

som korrigerade 

N=11 deltagare 

valdes ut. Alla 

levde tillsammans 

med sin partner 

som drabbats av 

afasi som 

restsymtom. De 

personer som 

drabbats av stroke 

hade inte haft 

logopedträning på 

sedan ett år 

tillbaka. Alla 

personer med afasi, 

förutom en person 

hade drabbats av 

stroke, medan en 

hade en hjärnskada 

på grund av 

Närstående 

behövde stöd 

och avlastning. 

De upplevde 

att deras 

partner med 

afasi behövde 

hjälp med 

kommunikatio

n och 

välbefinnande. 

Närstående 

upplevde att 

den hjälp och 

stöd de hade 

behövt inte 

fanns 

tillgänglig. 
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eventuella 

avvikelser.  

operation av 

tumör.  

 


