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Sammanfattning    
 
I Sverige insjuknar varje år minst 25-30 000 människor i stroke. Risken att drabbas ökar med 
starkt stigande ålder. De flesta som drabbas är över 65 år. Människor som drabbats av stroke 
vårdas allt kortare tid på akutsjukvård vilket kan innebära att närstående får ta ett större ansvar 
efter utskrivning.  Flera studier visar att informationsbehovet kring stroke är stort, men de 
flesta studier bygger på vad den drabbade behöver för information. Få studier är gjorda som 
konkret visar vilken information närstående efterfrågar under vårdtiden. För att kunna 
förbättra informationsgivningen på sjukhuset är det viktigt att ta del av närståendes egna 
upplevelser av vilken information de behöver få. 
 
Syftet är att beskriva hur information om den anhöriges sjukdom, vård och behandling erfars  
av närstående till personer som drabbats av stroke, under tiden den anhörige vårdas på 
sjukhus. Metoden som används är fenomenologi med ett livsvärldsperspektiv. Resultatet 
grundar sig på sex intervjuer med närstående. I analysen framträdde innebörden av hur 
information om den anhöriges sjukdom, vård och behandling erfars av de närstående och 
innebörden beskrivs som; ”Att vara oförberedd på att få information”, ”Att vara osäker på 
vem som har ansvar för min anhörige”, Att vara oinvigd om vad som sker under en dag på 
avdelningen”, samt ”Att känna oro inför utskrivning och  framtiden”. Resultatet beskriver att 
samtliga informanter är överens om att mer information borde ges av vårdpersonalen och att 
grunden för all information och kommunikation kräver en engagerad och tillmötesgående 
vårdpersonal. 

 
Nyckelord:  cerebral vascular accident, caregivers, information needs och patient education 
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INLEDNING 

I min yrkesverksamhet som sjuksköterska på en rehabiliteringsavdelning möter jag dagligen 
närstående till personer som drabbats av stroke som har ett stort informationsbehov. 
Personalen gör ett bra arbete i att stödja och informera patienten, men få uppmärksammar den 
närståendes situation, vilket överrensstämmer med andra studier. I likhet med Lindquist och 
Dahlberg (2002) anser jag att stöd till närstående borde ingå i arbetsuppgifterna lika självklart 
som det ingår i vårdpersonalens arbete att ge stöd till patienten. Genom att uppmärksamma 
närstående ökar vi deras kunskap om stroke, hjälper dem att förstå personen som drabbats, 
dennes symtom, känslor och sätt att agera. Har den närstående varit delaktig i vården under 
tiden på rehabiliteringsavdelningen och känner sig välinformerad finns det kanske större 
möjligheter till att rehabiliteringsprocessen fortskrider även efter hemkomst. På lång sikt 
borde detta vara samhällsekonomiskt lönsamt och resurssparande för sjukvården eftersom 
behovet av vård på sjukhus torde minska. 
 
BAKGRUND 

I ett globalt perspektiv kommer andelen äldre människor att öka i framtiden. Sverige har 
sedan flera årtionden haft den befolkning som lever längst i hela världen (Beck, 1995). I 
samband med en längre livslängd ökar också risken att fler människor drabbas av sjukdomar 
och kommer i behov av vård. Människor som drabbats av stroke vårdas allt kortare tid på 
akutsjukhus (Norrving & Terént, 2001). Den fortsatta rehabiliteringen utanför sjukhuset blir 
allt viktigare och i denna gör närstående betydelsefulla vårdinsatser. Vem räknas då som 
närstående? Socialdepartementet (2003) definierar närstående som en person inom familj, 
inom släkten samt vänner och grannar till den som är sjuk. En liknande definition använder 
Carnevali (1999) som definierar närstående som de personer som delar patientens vardagliga 
liv, hälso- och sjukdomsupplevelse.  
 
För att kunna effektivisera vården med en bibehållen hög kvalitet behöver samhällets insatser 
i högre grad fokuseras på att stödja de närstående som är viktiga i vården (Visser-Meily, Post, 
Schepers, Ketelaar, Van Heugten & Lindeman, 2005). 
 

Stroke, definition, risker och vård 
Stroke betyder ”slag” på engelska och är en sammanfattande benämning på hjärnans 
vanligaste kärlsjukdomar, dvs hjärninfarkt och hjärnblödning. WHO (2006) definierar stroke 
”som hastigt påkommande symtom tydande på fokal (eller global) störning av hjärnans 
funktioner som varar längre än 24 timmar (eller leder till döden dessförinnan) och är av 
säkerställd eller förmodad vaskulär genes” (sid 4). Stroke är den tredje vanligaste 
dödsorsaken efter kranskärlssjukdomar och tumörsjukdomar. Vanliga riskfaktorer vid stroke 
är högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, rökning, höga blodfetter och alkohol 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Den vanligaste formen av stroke är hjärninfarkt som utgör ca 85 procent av alla strokefall. En 
hjärninfarkt innebär att en blodpropp täpper till ett blodkärl i hjärnan eller ett blodkärl som 
leder upp till hjärnan, vilket leder till att nervceller dör av syrebrist. En blodpropp kan bildas 
på plats i hjärnan eller vandra från hjärtat eller kroppspulsådern (emboli). De vanligaste 
orsakerna till att en blodpropp bildas i hjärtat är förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt eller fel på 
hjärtklaffarna (Socialstyrelsen, 2004). 
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Hjärnblödning orsakar ca 10-15 procent av alla stroke. En hjärnblödning kan ske inne i 
hjärnan (intracerebral blödning) eller mellan hjärnan och hjärnhinnorna 
(subarachnoidalblödning) (Socialstyrelsen, 2004). Trycket i hjärnan stiger vilket kan medföra 
huvudvärk, illamående, kräkning, påverkat medvetande, medvetslöshet eller till och med död. 
Blödningen medför att celler och nervbanor i det aktuella området förstörs och resultatet blir 
förlamningar och andra neurologiska bortfall liknande dem vid hjärninfarkt (Norrving & 
Terént, 2001). 
 
I Sverige insjuknar varje år minst 25 000–30 000 människor i stroke (Norrving & Terént, 
2001, Socialstyrelsen, 2004). Risken att drabbas av stroke ökar med starkt stigande ålder. År 
2010 kommer den ökade andelen äldre medföra att 30 procent fler insjuknar i stroke jämfört 
med idag (Socialstyrelsen, 2004). De flesta som drabbas är över 65 år. Många återhämtar sig 
och har möjlighet att leva ett förhållandevis normalt liv medan andra får bestående symtom 
och funktionsnedsättningar (Khumalo & Zungu 1995, Norrving & Terént, 2001). Stroke 
resulterar i 3-4 miljoner vårddagar på sjukhus eller sjukhem. Den årliga kostnaden för 
samhället för denna sjukdomsgrupp beräknas till ungefär 13 miljarder kronor. Av dessa går ca 
8 miljader till vård på sjukhus eller sjukhem (SBU, 1992, SOS-rapport, 1995, Norrving & 
Terént, 2001).  
 
Enligt Riksstroke (2005) vårdas nästan 80 procent av de människor som drabbats av stroke 
någon gång på en strokeenhet som definieras; ”organiserad slutenvårdsenhet som helt eller 
nästan helt tar hand om patienter med stroke och som sköts av ett multidisciplinärt team som 
är speciellt kunnigt i strokevård” (Socialstyrelsen, 2005 b, s 12). På varje strokeenhet arbetar 
ett multidisciplinärt team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast och logoped. Teamet samarbetar också med dietist, psykolog och kurator. Under 
den första veckan efter insjuknandet träffar patienten alla i teamet för en bedömning. En 
rehabiliteringsplan med delmål och huvudmål uppförs och följs kontinuerligt upp av teamet 
(Norrving & Terént, 2001). 

 

Vanliga symtom vid stroke 
Insjuknandet i stroke kan variera men i de flesta fall kommer symtomen snabbt, inom loppet 
av sekunder, minuter eller timmar. Vid hjärninfarkt i högre ålder är det inte ovanligt att 
insjuknandet sker nattetid under sömnen. Hjärnblödning däremot uppkommer ofta på dagtid i 
samband med psykisk och/eller fysisk ansträngning (Norrving & Terént, 2001). 
Symtombilden varierar i akutskedet beroende på skadans omfattning och på vilken del av 
hjärnan som har drabbats.  
 
Vanliga symtom efter en stroke är svaghet och förlamning i ena kroppshalvan, 
känselnedsättningar, domningar, balansrubbningar, störningar i förnimmelse samt 
iakttagelseförmåga. Synrubbning eller förlust av synen på ena ögat eller halvsidigt bortfall av 
synfältet på båda ögonen är också vanligt. Vidare kan det uppstå tal- och språkrubbningar 
(afasi), sväljningssvårigheter, bristande medvetenhet om ena kroppshalvan, bristfällig 
sjukdomsinsikt och personlighetsförändringar (Johansson, 1988, SBU, 1992, Eriksson, 1994, 
Norrving & Terént, 2001, Socialstyrelsen, 2004). I akutskedet finns det risk för allvarliga 
komplikationer såsom hjärtsvikt, hjärtinfarkt, lunginflammation, aspirationsrisk samt 
blodproppar i benen som kan orsaka lungemboli (Norrving & Terént, 2001).  
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Stroke påverkar hela familjen  
När en människa drabbas av stroke kan det ha en förödande effekt för både den som drabbas 
och närstående (Grant, Glandon, Elliott, Newman Giger & Weaver, 2004). Att någon i ens 
närhet plötsligt insjuknar, gör att närstående hastigt och oförberett hamnar i en ny okänd 
situation (O´Connell, Hanna, Penney, Pearce, Owen & Warelow 2001). De närstående måste 
anpassa sig till stora förändringar i livet och en känsla av overklighet, kaos och rädsla kan 
uppstå hos många och det kan vara en chock som behöver bearbetas (Von Essen, 1991, 
Strokecentrum, Socialstyrelsen, 2005, Grant, et al, 2004). Närstående behöver information 
om den nya situationen, men det kan vara svårt att ta till sig information i det akuta skedet 
eftersom de ofta är i chock (Socialstyrelsen, 2005). Situationen kan uppfattas som ofattbar 
och detta kan resultera i att närstående inte vet vilka frågor de skall ställa, när eller till vem 
för att få svar. Det är viktigt att vårdpersonalen fortlöpande identifierar behoven av 
information och stöd så att de snabbt och effektivt kan hjälpa närstående i den krissituation de 
kan befinna sig i (Lorenz, 1995).  
 
Att leva i en kris kan enligt Cullberg (2006) innebära att personen inte tänker, känner eller 
agerar som vanligt. Den närstående kan ha fullt upp med att klara nuet. Det är också 
varierande hur personer bearbetar sina känslor i en akut kris. En del visar oro och sorg öppet, 
andra stänger inne och förtränger känslorna. Det är därför av största vikt att vårdpersonalen 
har kunskaper om hur människor reagerar i kris för att kunna hjälpa dem att känna hopp och 
mening i det som sker och på så sätt stödja dem i den svåra situation de befinner sig i 
(Strokecentrum). 
 

Kriser 
Ordet kris är grekiska och betyder vändpunkt och/eller dramatisk höjdpunkt (Cullberg, 2006). 
Cullberg talar om utvecklingskriser och situationskriser. Situationskriser uppstår till följd av 
någon yttre händelse såsom olycka, att mista någon anhörig eller att få en allvarlig 
sjukdomsdiagnos i familjen, exempelvis stroke. 
 
Enligt Cullberg (2006) har den normala traumatiska krisen ett förlopp i fyra faser chockfas, 
reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Han menar att faserna inte helt är åtskilda 
från varandra, ibland kan någon av dem saknas helt eller vara invävd i en annan fas. Kris kan 
uppstå i samband med att en anhörig drabbats av stroke. De närstående kan gå in i chockfasen 
och hamna i ett akut chocktillstånd där de varken kan värja sig emot det som är skrämmande 
eller ta in och förstå vad beskedet om stroke innebär. Chockfasen kan se olika ut och kan 
variera från ett ögonblick till några dygn. Några personer kan vara lugna och visa en 
”likgiltig” fasad, trots att det är kaos under ytan. Andra personer gråter och skrattar om 
vartannat medan ytterligare andra pratar om helt likgiltiga saker eller skriker och gråter ut sin 
ilska och förtvivlan. Det är lätt att missbedöma behovet av stöd för den till synes lugna och 
kontrollerade närstående. Chockfasen som brukar vara från ett ögonblick till några dygn, 
övergår i reaktionsfasen som brukar vara ca 6-8 veckor. Även då pendlar den drabbade mellan 
starka och motstridiga känslor präglade av kaos och förvirring. Närstående har i 
reaktionsfasen kommit fram till att en älskad person drabbats av stroke och de kämpar för att 
få struktur i sin sammanstörtade värld. Nu kommer frågorna om varför detta skulle hända oss? 
Krisförloppet fortskrider förhoppningsvis in i bearbetningsfasen. Här återvinns någon slags 
stabilitet. Närstående börjar återgå till vardagen. Bearbetningsfasen övergår sedan i en 
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nyorienteringsfas där man kan orientera sig på nytt med sina erfarenheter och kunna se 
framtiden igen.  
 

Bemötande, information och kommunikation 
För att kunna stödja närstående i kris måste vårdpersonalen bemöta dem i de olika faserna de 
kan genomgå. Vad står då ordet bemötande för? Enligt Bonniers svenska ordbok (2006) har 
ordet ett flertal betydelser, bland annat besvara, tillbakavisa, behandla och bete sig mot. 
Nationalencyklopedin (1995) förklarar bemötande som uppträdande mot någon/något. 
Sjuksköterskor, liksom övrig vårdpersonal skall dock inte bara bemöta en person utan hon/han 
har en stor roll i att ge både patient och närstående information om det inträffade (Hägg & 
Kuoppa, 1997, Wiles, Helen, Sarah & Lindsay, 1998). Att vara välinformerad kan innebära att 
närstående får bättre kontroll över sin livssituation, kan göra viktiga val och fatta bra beslut. 
Att få information innebär att närstående ges en möjlighet att förlika sig med sjukdomen ett 
steg i taget (Statens Medicinsk Etiska Råd, 1996). Ord som information och kommunikation 
används i praktiken varierande och överlappande. Wilson (1981) menar att information är den 
faktiska datan och innebär att någon får kännedom om någonting (”blir informerad”). 
Information kan vara presenterad i ett dokument eller muntligt överförd. Hård af Segerstedt 
(2002) menar att begreppet information inte kan skiljas från begreppet kunskap. Han menar 
att information ingår i en process som kan beskrivas på följande sätt:  
 

• En kunskap finns hos bäraren  
• Information överförs till mottagare 
• Informationen integreras med mottagarens informationssystem  
• Ny information skapas  
• Leder till kunskap hos mottagaren.  

 
Hård af Segerstedt (2002) menar vidare att kommunikation är den sociala process som är 
nödvändig för att överföra information. Ordet kommunikation kommer från latinets 
communis vilket betyder gemensam och gemenskap (Nilsson & Waldemarsson, 2007). En 
definition av kommunikation är att det överförs meddelanden mellan en till två eller fler 
personer, relationen mellan personerna kännetecknas av förtroende och tillit och alla 
inblandade skall förstå innebörden i meddelandet (Statens medicinsk etiska råd, 1996).  
 
Orden information och kommunikation är alltså nära sammanvävda, vilket man bland annat 
kan se i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för sjuksköterskor, där det har 
utformats en modell med tre huvudsakliga arbetsområden. Där står bland annat att 
sjuksköterskan ska ha förmågan att kommunicera med patienter och närstående på ett 
respektfullt och empatiskt sätt. Hon/han skall kunna informera och undervisa patienter 
och/eller närstående med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll samt förvissa sig om att 
de förstår den givna informationen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Det står 
vidare i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att ”Patienten skall ges individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som 
finns. Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den istället lämnas till en 
närstående till patienten” (HSL paragraf 2b). Denna paragraf visar att vårdpersonal har en 
skyldighet att informera patient och närstående. Informationen skall vara individanpassad och 
ges efter behov. För att de berörda skall kunna förstå och ta till sig informationen och att det 
inte ska uppstå missförstånd skall all information vara så tydlig att den inte skall kunna 
missförstås (Statens medicinsk- etiska råd, 1996).  
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Vårdpersonal behöver dock utbildning och träning i att kunna informera och kommunicera. 
Behovet tycks vara avsevärt eftersom forskning konsekvent påvisar att patienter och 
närstående är missnöjda med kvaliteten och den mängd information som ges av 
sjuksköterskor och andra inom vården (Wiles, et al, 1998). Missnöjet framkommer bland 
annat då den vanligaste orsaken till anmälningar till HSAN (Hälso och sjukvårdens 
ansvarsnämd) är bristande kommunikation och missförstånd (Statens medicinsk- etiska råd, 
1996). 
 
Definitionen av information som används i föreliggande studie är att information är en 
kunskap som överförs från en person till en annan och det blir först information när 
mottagaren förstått innebörden i det sagda. För att uppfylla detta bör personerna kommunicera 
med varandra och vara lyhörda för att informationen nått fram och blivit förstådd.   
 

Faktorer som påverkar informationen och kommunikationen 
Det finns flera faktorer som påverkar hur information ges och tas emot och hur personer 
kommunicerar med varandra. Om det goda mötet skall uppstå är det viktigt att se, lyssna och 
bry sig om den man samtalar med (Statens medicinsk etiska råd, 1996). Som 
informationsgivare är det viktigt att invänta ett lägligt tillfälle att påbörja samtalet. Den ibland 
stressade arbetsmiljön kan därför påverka hur vårdpersonalen agerar när informationen ges. 
Vårdpersonalen informerar och kommunicerar inte bara verbalt utan även icke verbalt och 
genom kroppspråket visar de om de är intresserade av att ge information eller inte. Orden 
vårdpersonalen framför tas emot olika beroende på de signaler som ges (Statens medicinsk 
etiska råd, 1996, Wiles, et al, 1998, Nilsson, et al, 2007). Plats och rum är viktiga faktorer 
som påverkar kommunikationen och informationsgivningen, men även barriärer såsom 
språkbruk, sjukdomsinsikt och kulturella skillnader måste tas hänsyn till när information ges 
och vi kommunicerar. Ibland uppmärksammar inte vårdpersonalen om de närstående förstått 
informationen och frågar inte heller efter om de behöver en mer detaljerad information. 
Ytterligare en orsak till att närstående uttrycker missnöje med den information de erhållit kan 
vara att vårdpersonalen saknar rätt utbildning för att kunna ge en saklig information (Wiles, et 
al, 1998).  
 
Vad bör då vårdpersonalen tänka på när de kommunicerar och informerar? Enligt 
Socialstyrelsen (2005) är det viktigt att vårdpersonalen erbjuder samtal och skapar tid och 
plats för informationsgivningen. Det är även viktigt att de ger informationen skriftligt och 
följer upp den muntliga och skriftliga informationen vid ett senare tillfälle (Socialstyrelsen, 
2005). Wiles, et al, (1998) menar också att den verbala informationen alltid är viktig, men har 
sina begränsningar på grund av att närstående ofta glömmer mycket av informationen de fått, 
särskilt om de befinner sig i chockfasen. Han säger vidare att skriftlig information har många 
fördelar och är ett sätt att förbättra informationsgivningen. Den skriftliga informationen är ett 
back-up system särskilt i de fall närstående inte kommer ihåg den verbala informationen. 
Skriftlig information kan läsas när som helst, när behovet finns och den kan klargöra mycket 
av den verbala informationen om den är skriven på rätt sätt. Den måste konsekvent ges till alla 
närstående och bygga på de områden de vill ha information om och vara detaljerad (Wiles, et 
al, 1998). 
 

Tidigare forskning  
Flera tidigare studier är gjorda kring stroke och information. De flesta tar dock upp vilken 
information patienten behöver medan de närståendes behov inte uppmärksammas på samma 
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sätt. I några studier som riktar sig mot den närstående konstateras dock att närstående ofta 
kastas in i rollen som vårdare, någon som de ofta inte är förberedda på. O´Connel och Baker 
(2004) menar att närstående måste använda sig av olika strategier för att kunna hantera sin 
nya livssituation. Exempel på strategier är att ta en dag i taget, jämföra sig med andra (”kan 
de, kan jag”), humor, avlastning utan att få dåligt samvete och att ta emot stöd från sin 
omgivning. Enligt författarna skulle dessa strategier kunna användas som en del i den 
informationsgivning som sker på sjukhuset och den närstående skulle bättre bli förberedd på 
det som väntar i framtiden.  
 
Close och Procter (1999) genomförde ostrukturerade intervjuer med nio strokepatienter och 
åtta närstående. Resultatet visade att både patient och närstående var osäkra på vad patientens 
sjukdom innebar samt vilken rehabilitering patienten fick. Upplevelsen var att vårdpersonalen 
brast i att ge tillräckligt med information. Direkt efter patientens insjuknande ville närstående 
veta hur länge patienten skulle vara inskriven och hur länge rehabiliteringen skulle fortgå. 
Frågor uppstod även om hur sjukdomen skulle påverka närstående och den drabbades liv och 
deras relation. Då patient och närstående upplevde att de inte fick information via 
vårdpersonalen började de söka information via andra kanaler; hos andra drabbade och 
anhörigorganisationer. Inte heller här upplevde de att de fick fullständiga svar på sina frågor 
och de började då acceptera att det kanske inte gick att få några hundraprocentiga svar. De 
insåg och accepterade därmed att det emotionella stödet de kunde få från vårdpersonalen var 
viktigast för att orka. 
 
Hare, Rogers, Lester, McManus och Mant (2005) gjorde fokusgruppsintervjuer med 27 
patienter och 6 närstående. I studien framkom att närstående ville haft kunskap om hur det är 
att leva med en person som drabbats av stroke, hur man förebygger en ny stroke samt vilken 
hjälp som samhället kan erbjuda och hur de får den. 
 
Grant, et al (2004) följde under fyra veckor en grupp närstående efter den anhöriges 
hemkomst, för att studera vilka problem som uppstod. Många närstående upplevde stora 
svårigheter i att kunna hantera det kognitiva beteendet och de emotionella förändringar som 
uppstått efter att den anhörige fått en stroke. Cederqvist (2006) skriver om patientens psykiska 
symtom såsom personlighetsförändringar, aggression, lättrördhet, hjärnskadetrötthet och 
bristande koncentrationsförmåga. I båda studierna framkom att de närstående inte upplevt att 
de fått information under vårdtiden om att dessa symtom kunde uppstå. 
 
I en undersökning gjord av Hanger, Walker, Paterson, McBride och Sainsbury (1998) 
framkom att både den anhörige och den drabbade fortsatte ställa frågor om sjukdomen även 
två år efter insjuknandet. Informationsbehovet uppstod trots att patienten och närstående 
erhållt både muntlig och skriftlig information under vårdtiden. Författarna menade att några 
troliga orsaker till detta var att; informationen gavs vid fel tidpunkt då patient och närstående 
var stressade, informationen förstods inte eller misstolkades samt att patientens och 
närståendes emotionella tillstånd var sådant att de inte kunde ta till sig informationen.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Människor som drabbats av stroke vårdas allt kortare tid på sjukhus. I den fortsatta 
omvårdnaden och rehabiliteringen utanför sjukhuset gör närstående betydelsefulla 
vårdinsatser. Flera studier beskriver hur närstående till personer som drabbats av stroke 
upplever sin situation och att behovet av information är stort. Det finns dock endast ett fåtal 
studier som konkret visar vilken information närstående efterfrågar (se rubriken tidigare 
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forskning). Det saknas idag också skriftligt material om stroke och dess konsekvenser samt en 
gemensam mall för vilken information närstående skall få under vårdtiden och inför 
utskrivning. Genom föreliggande studie hoppas jag kunna beskriva hur närstående till 
personer som drabbats av stroke erfar den information de erhållit under vårdtiden. 
 
Resultatet hoppas jag skall kunna bidra till en ökad förståelse till att få klarhet i vilken 
information de närstående efterfrågar och på vilket sätt de vill få informationen. Resultatet 
skulle kunna medföra att vårdpersonalen får en gemensam grund att utgå från och en 
gemensam plattform i sitt informationsgivande samt en ökad förståelse hur närstående 
upplever sin situation. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva hur information om den anhöriges sjukdom, vård och behandling erfars 
av närstående till personer som drabbats av stroke under tiden den anhörige vårdas på 
sjukhus.  
 
METOD 

Teoretiskt perspektiv 
I föreliggande studie har fenomenologi använts som metod. ”Fenomenet” är ett centralt 
begrepp inom fenomenologi. Ordet fenomenologi kommer från grekiskans ”phainesthai” 
respektive ”phainomenon” som betyder ”det som visar sig”. Grundaren till den moderna 
fenomenologin var filosofen Husserl, som var verksam vid sekelskiftet. Han bidrog till ett 
nytt sätt att förstå omvärlden och kunna möta människors livsvärld som utgår från det 
konkreta och levda i tillvaron, den värld vi lever i, talar om och tar för given (Dahlberg, 
1997). Fenomenologisk forskning är beskrivande. Utgångspunkt är konkreta detaljerade 
beskrivningar av upplevelserna (Lindquist & Dahlberg, 2002, Dahlberg, 1997). Intervjuer är 
den mest använda metoden inom fenomenologisk forskning. I intervjun beskriver den 
intervjuade sin upplevelse med egna ord. Under intervjun hjälper forskaren informanten att 
rikta intresse mot det aktuella fenomenet. Intervjuaren strävar efter att inte ta något för givet 
utan ställer frågor så att den intervjuade berättar mer, fördjupar sig, förtydligar sig och gärna 
också ger exempel på den beskrivna upplevelsen (Dalberg, 1997). Analysen är inriktad på 
beskrivning, det vill säga fenomenologisk analys innefattar inte förklaring och/eller tolkning. 
Strävan i fenomenologisk analys är att beskriva ett fenomens essens (Lindquist & Dahlberg, 
2002, Dahlberg, 1997).  
 
I föreliggande studie är det närståendes upplevelser av information under vårdtiden som är 
fenomenet och för att uppnå syftet med studien har kvalitativa intervjuer genomförts. Intervju 
valdes som datainsamlingsmetod eftersom syftet var att erhålla en fördjupad kunskap om en 
annan människa, vilket kräver någon form av möte (Carlsson, 2003). Även Kvale (1997) 
menar att om du vill förstå hur en människa upplever sin livsvärld, behöver du prata med 
personen.  
 

Livsvärldsfenomenologisk ansats  
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där livsvärld, vårdrelation, lidande-
välbefinnande samt subjektiv kropp är centrala begrepp (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003).  
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Föreliggande studie genomfördes med en livsvärldsfenomenologisk ansats utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. Att använda sig av livsvärldsperspektivet som ansats innebär att se, 
förstå, beskriva och analysera världen såsom den erfars av människan. Livsvärldsperspektivet 
fordrar en öppenhet och följsamhet mot det fenomen som skall beskrivas (Bengtsson, 1998, 
Dahlberg, et al 2003). Avsikten skriver Carlsson (2003) är att så öppet och förutsättningslös 
som möjligt möta subjektets bild av världen  
 
Hur skall vi då göra för att få tillgång till människans livsvärld och få kunskap om hur 
människan upplever sin värld? Kvale (1997) och Dahlberg, et al (2003) betonar vikten av att 
tala med varandra och intressera sig för den man samtalar med och på så sätt få tillgång till 
den andres livsvärld. Dahlberg (1997) menar att forskaren skall kunna pendla mellan närhet 
och distans där närheten är viktig för att optimera öppenheten. Blir närheten för stor kan dock 
objektiviteten förloras. Dahlberg, et al, (2003) och Carlsson (2003) uttrycker att det är viktigt 
att forskaren är medveten och reflekterar om sin egen förförståelse kring fenomenet som skall 
studeras. Detta innebär att forskaren strävar efter att minska inflytandet från sina egna 
erfarenheter om det aktuella fenomenet. För att kunna göra det måste forskaren ha ett öppet 
sinne, det vill säga en önskan att se ur den andres perspektiv. 

 

Urval 
Intervjuerna genomfördes hösten 2007 på två vårdavdelningar i västra Sverige. Författaren 
kontaktade patientansvariga sjuksköterskor på avdelningarna och berättade om studien samt 
förklarade syftet med denna. Instruktionerna sjuksköterskorna fick var att hjälpa författaren 
finna patienter som varit inskrivna på avdelningarna under några veckors tid (3-4 v) och som 
det började planeras utskrivning för. Deltagarna i studien skulle vara närstående till dessa 
patienter. Anledningen till att den närstående ombads delta i studien först några veckor efter 
patientens insjuknande var att de inte skulle befinna sig i den första akuta fasen. Ett annat av 
kriterierna var att den närstående skulle besöka patienten kontinuerligt. Åldern på de 
tillfrågade var inte av vikt, däremot var en önskan från författaren att informanterna kunde 
tala svenska. För att skydda patienters och närståendes identitet förmedlade den 
patientansvarige sjuksköterskan en muntlig och skriftlig förfrågan till den närstående om de 
kunde tänka sig delta i studien. Detta gjordes för att patient och närstående skulle ha möjlighet 
att i lugn och ro fundera över om de ville delta eller inte. De närstående fick läsa igenom ett 
informationsbrev och därefter kontaktade de författaren om de var intresserade av att delta (se 
Bilaga 2). Författaren fick genom detta förfaringssätt kontakt med 8 patienter och deras 
närstående. 
 
Tanken från början var att enbart män skulle tillfrågats, eftersom tidigare forskning mestadels 
gjorts på kvinnor. Detta visade sig dock vara svårare än väntat. Många av de inneliggande 
patienterna var män och hade ingen manlig närstående som kunde kontaktas. Bland de 
kvinnor som var patienter var många änkor och utan barn. Av de kvinnliga patienterna som 
hade söner bodde inte sönerna i närheten och besökte därför inte den sjuke kontinuerligt, 
vilket var ett av kriterierna. En son som tillfrågades avböjde, men ville att hans hustru skulle 
intervjuas istället. Detta innebar att åtta kvinnor och män tillfrågades. Två kvinnor valde att 
avstå intervjun på grund av personliga skäl. Slutligen blev det därför tre kvinnor och tre män 
som intervjuades. Av de intervjuade är en son till en anhörig som drabbats av stroke, en är 
svärdotter, fyra är maka/make. Alla har svensk bakgrund. Åldern på de intervjuade varierade 
från 60 till 90 år.  
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Datainsamling 
Varje informant intervjuades en gång och intervjun tog 45-60 minuter. Vid intervjuerna var 
enbart informanten och författaren med. Intervjuerna gjordes i ett ostört rum i nära anknytning 
till vårdavdelningen. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. 
Intervjuerna var av öppen karaktär. Varje intervju inleddes med en allmän konversation, 
därefter började intervjuerna med att informanterna ombads att beskriva vad som hände den 
dag då den anhörige insjuknade i stroke. Denna ingångsfråga, som egentligen inte knyts till 
syftet, användes för att minska nervositeten hos informanten och underlätta den fortsatta 
intervjun, vilket även andra studier visat varit värdefullt. Kvigne och Kirkvolds (2003) 
erfarenhet är att en öppen fråga öppnar upp för en bra dialog. Samma inställning har även 
Dahlberg (1997) som säger att idealet är att ingångsfrågan är så välstrukturerad och tydlig och 
så pass lätt att reflektera över att intervjupersonen slappnar av, känner trygghet och därmed 
börjar att våga  beskriva sin livsvärld.   
 
För att säkerställa att samma information efterfrågades i samtliga intervjuer hade författaren 
med några ”stora” frågeställningar. Följdfrågorna styrdes av informantens svar. För att kunna 
få tillgång till informantens livsvärld krävdes ett öppet förhållningssätt och omedelbarhet hos 
mig som intervjuare. Detta menar även Kvale (1997) är avgörande för intervjuns kvalitet. 
Omedelbarheten menar Dahlberg (1997) är att kunna växla mellan närhet och distans. 
Närheten är viktig för att optimera öppenheten, men om närheten blir för stor kan forskaren 
tappa bort sig i mötet. Öppenheten förloras och objektiviteten försvinner. Dahlgren, Drew och 
Nyström (2001) beskriver öppenheten som en slags nyfikenhet hos forskaren, en vilja och 
förmåga att möta det oförutsägbara. 
 
För att kunna leva upp till denna öppenhet och följsamhet försökte intervjuaren tygla sin egen 
förförståelse eftersom förförståelsen kan utgöra ett hinder som gör att fenomenet inte visar sig 
och det kan bli svårt att fånga innebörden i informantens berättelse. Kan förförståelsen tyglas 
på något sätt? Ja, det menar Dahlberg, et al, (2001) att den kan göras genom reflektion och 
medvetenhet. Detta innebär att forskaren stannar upp och förlångsammar processen. 
 

Bearbetning och analys av data  
Analysmetoden som användes i denna studie är det tillvägagångssätt som Dahlberg, et al, 
(2001) beskriver, det vill säga texten bearbetades i tre faser, helhet- delar- helhet. Denna 
metod är delvis inspirerad av Giorgi (1997). Han har utarbetat en systematisk 
forskningsmetod för att kunna analysera kvalitativ data. Giorgi´s analysmetod beskrivs i fem 
steg.  
 
Steg 1. De transkriberade intervjuerna läses upprepade gånger i sin helhet, för att etablera en 
helhetsuppfattning av texten. 
 
Steg 2. Texten avstyckas, skiftningar i meningsinnehållet identifieras. Meningarna/enheterna 
som framkommer brukar kallas meningsbärande enheter. 
 
Steg 3. När de olika meningsbärande enheterna identifierats granskas de för att eliminera 
upprepningar. Forskaren bör fråga sig om texten man valt ut verkligen säger något nytt i 
förhållande till de andra styckena. 
 
Steg 4. Forskaren reflekterar över de valda meningsbärande enheterna och skriver om dem till 
vetenskapliga begrepp och försöker finna kärnan i de utvalda styckena och antecknar dessa.  
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Steg 5. De utvalda styckena skrivs om till löpande text. Detta görs efter varje beskrivning och 
man får då fenomenets relativa struktur. Beskrivningarna från varje text läggs samman och 
det som är generellt för alla beskrivningar är essensen av fenomenet, det vill säga det som inte 
varierar. Olikheterna är inte intressanta utan det är det gemensamma i intervjuerna som är av 
intresse. 
 
Analysarbetet i denna studie är Giorgi´s (1997) analysmetod som började med att 
intervjumaterialet genomlyssnades och transkriberades direkt efter intervjun, för att så många 
ickeverbala detaljer som möjligt skulle kunna noteras och författaren skulle få en helhetsbild 
från intervjutillfället. I denna första bekantgörande fas lästes sedan texterna ett antal gånger 
för att skapa en helhetsbild och för att få en förståelse för de data som framkommit och bli 
välbekant med texten.  
 
I den andra fasen, som är den analyserande fasen försökte texterna förstås på ett djupare plan. 
Detta gjordes genom att texten delades upp i mindre delar där likheter och skillnader och 
meningsbärande enheter markerades. Detta innebar att meningar och fraser som var relevanta 
för frågeställningen identifierades. Omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod. 
Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna genom att texten förkortades samtidigt 
som kärnan behölls.  
 
I nästa steg skrevs korta koder ner utifrån de kondenserade meningarna. De kodade 
kondenserade meningarna klipptes ut och sorterades i åtta kuvert där författaren utanpå 
kuvertet skrev koden som beskrev vad kuvertet innehöll för kondenserade meningar. Därefter 
lästes innehållet i varje kuvert ett flertal gånger för att få en djupare förståelse för vad det 
egentligen stod med avsikt att fenomenet skulle visa sig. Giorgi (1997) menar att forskaren 
skall vänta ut fenomenet tills det visar sig för oss, vilket kräver tålamod. Detta resulterade i 
att författaren kunde urskilja att innehållet i några kodade kuvert hörde samman. Innehållet 
omgrupperades återigen och lades i fyra nya kuvert med koder skrivna utanpå. Därefter lästes 
innehållet i varje kuvert på nytt och innebörder kunde fastställas (se Tabell 1) 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Innebörd 

Det är ju det här med 
vårdplanering, om det 
finns hopp 
någonstans. Det är 
det viktigaste att få 
veta vart hon kommer 
skickas. Hur hon 
kommer behandlas på 
nästa ställe, skall hon 
bara få ligga där och 
bli matad på 
konstgjord väg eller. 
Man vill veta lite 
grand, 
framtidsplaner. 

Finns det hopp. Vart 
skall hon skickas. 
Hur kommer hon 
behandlas. Hur blir 
framtiden. 

Oro för framtiden Att känna oro inför 
utskrivning och 
framtiden  
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Innebörd 

Det tycker jag är 
viktigt att få veta 
framstegen….Likadant 
vi kom en dag och då 
var de från 
rehabiliteringen och 
gymnastiken där och 
vi hade ingen aning 
om att hon blev 
uppsatt i rullstol och 
jag sa skall ni sätta 
upp henne? Då 
svarade hon att vi har 
haft uppe henne i ett 
par omgångar. Det är 
det ingen som sagt 
säger jag. 

Jag vill få 
information om vad 
som sker med min 
närstående.  

Information om hur 
vården är upplagd.  

Att vara oinvigd om 
vad som sker  under 
en dag på 
avdelningen  

 
I den tredje fasen behandlades texten åter som en helhet. Resultatet av analysen beskrivs och 
fenomenets kärna, essens framhävs. Essensen är den struktur och innebörd i texten som 
framkommit och som inte varierar.  
 

Etiska överväganden 
Det är viktigt att forskaren har ett etiskt ansvar som skall vara integrerat under hela processen. 
Deltagarna i studien måste vara välinformerade och ha gett sitt samtycke till att medverka. De 
behöver även få kunskap om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan att 
den fortsatta vården påverkas (Forsman, 1997, Kvale 1997).  
 
Avdelningsföreståndare, överläkare och verksamhetschef vid den aktuella kliniken gav sitt 
medgivande till att studien genomfördes. De närstående har vid upprepade tillfällen 
informerats både skriftligt och muntligt före studiens början samt i samband med själva 
intervjun. I samband med intervjun fick informanterna skriva under ett skriftligt samtycke till 
att materialet får användas inom ramen för denna uppsats. Informanternas anonymitet har 
garanterats genom att materialet avidentifierats, samt att data av personlig art skrivits om, 
utan att innebörden ändras i berättelsen. Alla deltagarna informerades att de när som helst 
utan att ange orsak kunde avbryta sitt deltagande, utan att detta skulle påverka den fortsatta 
vården för patienten (se Bilaga 1). 
 
RESULTAT 

I analysen framträdde innebörden av hur information om den anhöriges sjukdom, vård och 
behandling erfars av närstående till personer som drabbats av stroke under tiden den anhörige 
vårdas på sjukhus. Innebörden beskrivs som ”Att vara oförberedd på att få information”, ”Att 
vara osäker på vem som har ansvar för min anhörige”, ” Att vara oinvigd om vad som sker  
under en dag på avdelningen” samt ”Att känna oro inför utskrivning och framtiden”. 
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Innebörden skildrar omfattningen av fenomenet och går inte helt att skiljas från varandra utan 
bidrar var och en till att bilda en helhet.  
 
Varje innebörd tydliggörs med citat från informanterna. Citaten har markerats med kursiv text 
och siffrorna inom parantes hänvisar till vilken informant som sagt vad. Det finns ingen skala 
eller rangordning mellan innebörderna, utan de hänger samman och berör varandra. 
 

Att vara oförberedd på att få information 
I analysen framkommer det att den första tiden på sjukhuset upplevs som kaotisk av de flesta 
informanterna. Något oförberett har hänt en nära anhörig och det är svårt att greppa den nya 
situationen. Att ta emot information i en kaotisk situation är svårt och informationen 
blockeras. Sjukdomen känns ”stor” för flera informanter och de har emellanåt svårt att sortera 
ut vad de vill veta.  
 
Flera informanter beskriver att de vid det första besöket på vårdavdelningen fick samtala med 
en läkare som berättade vad stroke innebär samt visade datortomografibilder på datorn för att 
tydliggöra var skadan i hjärnan sitter på den drabbade. De upplever det som positivt att få 
information, men eftersom informationen ges när de är i ett chocktillstånd har de svårt att ta 
den till sig. Många informanter uttrycker att de bara ”greppar” lite och att informationen är 
som ”en droppe i havet ”Det är som ett vakuum kan man säga i hjärnan och så tänker man åh 
bara jag kommer härifrån, man tycker att nu har de sagt så mycket så jag kan inte svälja 
alltihop” (Informant 1). Några informanter menar att de första dagarna är som borta och att de 
inte kommer ihåg några detaljer alls från dessa dagar ”Jag var så ledsen de första dagarna, 
jag vet inte, jag kunde inte ta till mig någonting, jag var alldeles förtvivlad” (Informant 5).   
 
Informanterna beskriver att de funderar på hur mycket information som egentligen ska ges 
den första dagen, eftersom allt är kaotiskt. Några säger att de helst inte vill få någon 
information alls den första dagen då allt är så ”virrigt”. Flera informanter upplever också att 
det information de får är för svår att förstå vilket försvårar situationen för dem ytterligare 
”Man förstår ju kanske innebörden, men egentligen det är ju så himla komplicerat i hjärnan 
så det är ju inte så himla lätt för en vanlig människa att begripa” (Informant 4). 
 
Trots att alla informanter uttrycker att de har svårt att ta till sig informationen, att den givits 
med för svåra ord och vid fel tidpunkt anser de ändå att informationstillfället fyller en viktig 
funktion. De blir sedda och bekräftade, vilket är betydelsefullt.  
 
Vad har då informanterna fått information om under den första dagen/dagarna? Jo, samtliga 
informanter har fått information om sjukdomen. De har blivit informerade om att den 
drabbade har fått en stroke, men de kan inte redogöra för vad en stroke är. Några informanter 
vet att stroke kan uppkomma antingen genom hjärninfarkt eller genom hjärnblödning, men på 
frågan om vilket just deras anhörige drabbats av är de osäkra. Detta trots läkarsamtal samt att 
de fått se röntgenbilder av hjärnan; ”Ja, vad stod det på läkarintyget, det kommer jag inte 
ihåg. Stod det infarkt, vad är det? Då måste det väl vara en propp? (Informant 6). En 
informant berättar ”Hon sa att det var en stroke…Det är väl typ en blodbristning i hjärnan 
eller vad det nu kan vara, tror jag i alla fall” (Informant 3). 
 
De flesta informanterna säger att de vill veta varför och vad det beror på att en stroke kan 
uppstå, hur den kan påverka en människa samt vad som medicinskt sker i kroppen; ”Det 
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kunde vara bra att få veta vad som händer vid en sån här hjärninfarkt och vad det beror på 
(Informant 6).  
 
Att kroppsliga symtom exempelvis förlamning, språksvårigheter och svårigheter att svälja kan 
uppstå är välkänt för de flesta, men få vet om att det kan uppstå personlighetsförändringar 
och/eller andra biverkningar hos den drabbade. Många närstående funderar kring hur länge 
dessa mer dolda symtom kan finnas kvar. 

 
Vad det kan vara för biverkningar och hur länge dom kan sitta i och sådant. 
Det enda jag fick veta var häromdagen utav läkaren om det här att han var så 
gråtmild, att han gråter både när han är ledsen och när han är glad att det 
kan ta upp till ett halvår innan det försvinner. Det är det enda (Informant 6). 

 
Informanterna beskriver att de också vill få information om vilka risker det finns att den sjuke 
kan drabbas igen och vad de kan göra för att undvika återfall i framtiden. Samtliga 
informanter förstår att vårdpersonalen inte kan ge några garantier kring återfall, men de 
önskar ända att läkaren nämner riskfaktorn och även ger övergripande tidsaspekter på hur lång 
tid det kan ta för den sjuke att bli helt eller delvis återställd. 
 

Om det är någon risk att han kan drabbas en gång till, återfall. Vad det finns 
för risker. Och hur pass bra han kan bli, men det kanske ingen kan säga. Det 
är väl olika från person till person. Men kanske man kunde fått lite 
övergripande information och ungefärliga tidsaspekter (Informant 6). 

 
Samtliga informanter efterfrågar skriftligt material om stroke, orsaker, symtom och 
behandling. De inser att det är svårt för personalen att ge individanpassad information, men 
menar att en allmän information också hade varit välkommet. Ingen av informanterna minns 
att de fått något skriftligt material.  
 

För jag tänkte på en gång, inget papper eller något, hur skall vi klara detta. 
Jag vill ju veta vad som kan hända….vad som kan bli bättre, hela 
sjukdomsförloppet. Men sedan kan man ju inte räkna med att det gäller alla, 
för alla människor är ju olika (Informant 1). 

 
Flertalet av informanterna önskar ett uppföljande samtal några dagar efter patientens 
insjuknande samt att de fortlöpande blir informerade under vårdtiden om patientens tillstånd. 
Vem det är som skall ge information är inte av större vikt, bara någon gör det; ”Det kan vara 
sköterskan…eller doktorn eller nån. Då kunde man kanske skriva ner några frågor och frågat 
om just min anhörig” (Informant 1). 
 
Om det kontinuerligt sker uppföljande samtal har informanterna större möjlighet att förbereda 
sig, fundera ut frågor till dessa samtal och därmed ha större chans att förstå, och ta till sig den 
information som ges  
 

Det tänkte jag på att man får en liten information om vad det är som har hänt 
och sedan när det lagt sig lite granna om inget mer händer så kunde de ju 
kalla oss tillbaka för en ny information, för då är vi så pass så vi tar emot det 
(Informant 1). 

 



 14

Några informanter beskriver att de behöver få information om patientens tillstånd innan de 
träffar den sjuke anhörige första gången efter insjuknandet. De erfar det som chockartat att se 
sin anhörige i det nya tillståndet och känner sig oförberedda på det. De menar att det vore bra 
om någon personal är med dem vid första besöket som stöd. 
 

Alltså jag mådde jättedåligt….Vi har alltid haft en jättebra relation och så och 
sedan får du se en person som bara har försvunnit. Alltså det är ju inte samma 
person……De kunde ju åtminstone varit med och kanske stöttat upp 
henne….Det var en jätteotäck upplevelse faktiskt (Informant 1). 

 
En av informanterna beskriver att han upplever sig välinformerad om sjukdomen, symtomen, 
biverkningar, risker och om vad som sker på avdelningen samt vilken behandling patienten 
får. Detta tror han själv beror på att han är nyfiken till sin natur och är det något han undrar 
över frågar han genast personalen. Han menar att det goda bemötandet från personalen 
påverkar känslan av att kunna ställa frågor vilket gör att han upplever sig välinformerad. 
 

Första dagen så träffade jag syster och då säger hon att doktorn är här så du 
kan få tala med henne. Innan jag överhuvudtaget kom in till min hustru, fick 
jag ett samtal med henne och hon förklarade det hon visste för tillfället. Hon 
var mycket vänlig och hon sa att har du några frågor så bara ställ dem och de 
kan du ställa när som helst (Informant 2). 

 

Att vara osäker på vem som har ansvar för min anhörige 
I analysen framkommer det också att det finns en stor osäkerhet hos närstående kring vem 
som är ansvarig för patienten, vilket erfars som frustrerande. Flertalet av informanterna 
önskar att det skall finnas en kontaktperson på avdelningen som de kan vända sig till med 
sina frågor. Om de vet vem de skall kontakta tror de att dialogen med denna person blir 
öppnare. Alla närstående tror att om vårdpersonalen alltid vårdar samma patient har de större 
inlevelseförmåga i hur patienten mår och fungerar och det är då lättare att vidarebefordra 
information till de närstående. Om det finns en patientansvarig menar närstående att de aldrig 
skulle behöva fundera över vem de skall kontakta. Men denna kontinuitet finns inte enligt 
informanterna och de beskriver att det är olika vårdpersonal kring patienten i stort sett varje 
gång de kommer till avdelningen; ”Ni är så många, ni skiftar ju, folket skiftar (Informant 1)”. 
Flera närstående upplever att de försökt ta kontakt med personalen men att de då mötts av 
kommentarer som; ”Det är inte min patient”, eller ”Jag har nyss börjat arbeta, jag har inte 
hand om din mor” (Informant 3). De upplever sällan att de blir hänvisade till rätt person. 
”Om jag vill veta något om X så vet jag inte vem jag ska vända mig till” (Informant 5). Detta 
bidrar i många fall till att de närstående upplever sig osedda och ouppmärksammade, vilket 
några närstående  upplever skapar  en tomhetskänsla inom dem. 
 
Flertalet av de närstående upplever även att de hela tiden är initiativtagare till att få svar på 
sina frågor, spontana samtal erbjuds inte och vårdpersonalen söker heller inte upp dem. 
Framåtanda är ord som flera uttrycker bör genomsyra vårdpersonalens arbete, genom 
framåtanda och ett vänligt bemötande menar de att vårdpersonalen visar ett intresse både för 
patienten och dess närstående. Flera informanter uttrycker liknande tankar som följande citat 
beskriver: 
 

När man kommer dit så tycker man att den personen skall komma fram och 
fråga söker du någon speciell eller kan jag hjälpa dig med någonting. Ungefär 
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som du går in i en vanlig affär. Så tycker jag att det skulle fungera. Man skall 
inte behöva gå och fråga. Kommer du dit som anhörig så ska du nästan få 
hjälp, utan att behöva fråga (Informant 3). 

 
Många har funderingar om hur avdelningen är uppbyggd och om det nu inte finns någon 
kontinuitet i vem som ansvarar för patienten så undrar de varför all personal inte kan ge 
information om alla patienter:  
 

Så tycker jag att det skall finnas någon information så att de andra 
sköterskorna som inte har hand om mamma skall kunna läsa på den här 
lappen och förklara för mig eller min brorsa att detta har de gjort idag 
(Informant 1).  

 

Att vara oinvigd om vad som sker under en dag på avdelningen 

I analysen framkommer att informanterna upplever sig oinvigda i vad som händer med deras 
anhörige under en vanlig dag på vårdavdelningen. De får gissa sig till vad som sker samt 
vilken vård och behandling patienten får. De önskar att de får omedelbar och tydlig 
information om något i den anhöriges tillstånd förändras. De närståendes erfarenhet är att det 
inte fungerar enligt deras önskan. De upplever att de skulle känna sig mer involverade om 
vårdpersonalen fortlöpande informerar om framsteg respektive bakslag. En informant säger; 
”Det är så viktigt för de anhöriga att få veta vad som pågår, alla framsteg….Att någon kunde 
ringa någon gång och tala om något positivt eller någonting eller bara säga några framsteg” 
(Informant 1). En annan informant uttrycker att; ”Det vore ju fantastiskt värdefullt om någon 
kom fram och berättade om hur det var med X. Så man fick veta någonting.” (Informant 5). 
Flera informanter efterfrågar regelbundna möten med vårdpersonalen där personalen berättar 
vad som händer med patienten och hur rehabiliteringen fortgår. 
 
Informanterna upplever att de inte vet vilka personer patienten träffar under en dag på 
avdelningen samt vad de olika yrkeskategorierna har för uppgift inom rehabiliteringen. De vet 
inte heller hur ofta deras anhörige har kontakt med de olika yrkeskategorierna. Att det finns 
en informationstavla på avdelningarna där patientens rehabiliteringsaktiviteter beskrivs samt 
vem som är ansvarig för aktiviteterna har enbart två av informanterna ”upptäckt” själva, för 
det är ingen av personalen som informerat dem om detta.  
 
Samtliga informanter önskar att få information om hur träningen planeras och genomförs. 
Detta för att de skall känna sig involverade i den anhöriges rehabilitering. Närstående erfar  
att denna önskan inte uppfylls fullt ut. När de inte får information och inte blir kontaktade 
känner de sig inte involverade och delaktiga. De känner sig utanför och har inte insyn i 
vården. De är även oroliga över att uppfattas som besvärliga närstående och tjatiga om de 
frågar för mycket samt att de är rädda för att störa i arbetet.  
 
En informant berättar hur mycket det skulle betyda för henne att få information om att hennes 
sjuke anhörige faktiskt får rehabilitering och har regelbunden kontakt med arbetsterapeut och 
sjukgymnast, trots att personen är mycket sjuk. I nedanstående citat beskriver informanten hur 
hon upplever det att se sin anhörige komma upp till rullstol första gången. 
 

Likadant vi kom en dag och då var de från rehabiliteringen och gymnastiken 
och vi hade ingen aning om att hon blev uppsatt i rullstol och jag sa skall ni 
sätta upp henne. Då svarade hon att vi har haft uppe henne i ett par 
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omgångar. Det är det ingen som har sagt säger jag. … vi var helt chockade 
den dagen. Det var det första framsteget. Arbetsterapeuten sa är det ingen som 
har sagt det till er. Nej svarade jag, vi blev så snopna. Det var kul för oss att 
få se detta, hur de jobbar och fick upp henne …det var som en stor sten 
ramlade (Informant 1). 

 
Följande informant beskriver hur viktigt han upplever det är att bli kontaktad för att få 
information om den anhöriges tillstånd och rehabiliteringsutveckling. 
 

Och jag har lämnat mitt telefonnummer till jobbet, hem och mitt mobilnummer 
och jag ville ju veta har det blivit bättre eller har det blivit sämre så hade jag 
gärna velat få lite information. Men det har varit väldigt dåligt med det. Jag 
ringde upp en gång, men jag tycker att man ska få information utan att man 
ska behöva ringa, i alla fall en gång i veckan. Då kunde de säga tillståndet är 
som tidigare eller tillståndet är något bättre eller. Som anhörig vill man ju 
veta lite grand. Man ska inte behöva fråga jämt (Informant 3). 

 
Närstående anser att det är svårt att få tag på personal som kan berätta om vad som sker kring 
patienten. För att ”lösa” detta problem ger de förslag på åtgärder som de anser skulle hjälpa 
både den närstående samt vårdpersonalen. Förslag som ges är att det bredvid varje patient kan 
finnas ett pappersark, där vårdpersonalen kort ger en beskrivning av vad som hänt under 
dagen till exempel om patienten varit uppe, varit med om någon undersökning och/eller 
behandling. Denna information menar informanterna kan läsas av både de närstående och 
annan vårdpersonal.  
 

När man kommer dit och det inte finns någon personal direkt som kan svara 
på mina frågor, så tycker jag att det skall finnas någon information så att de 
andra sköterskorna som inte har hand om mamma där det står att det här har 
vi gjort med X  idag, så att vilken sköterska som helst skall kunna läsa på den 
här lappen och förklara för mig eller min brorsa att detta har de gjort idag, 
hon har varit uppe och åkt rullstol och hon har varit på träning eller…..du får 
ingen information för fem öre om du inte får tag på någon du kan tala med 
(Informant 3).  

 

Att känna oro inför utskrivning och framtiden  
I analysen framkommer det att efter den första akuta tiden kommer informanterna till en ny 
fas då tillståndet för den sjuke börjar stabilisera sig. Nya aspekter och funderingar uppstår hos 
informanterna. Frågor de funderar kring är vem som beslutar att den sjuke är utskrivningsklar. 
De upplever inte att de får någon information om hur vårdpersonalen gör den bedömningen; ” 
Då är frågan vem tar beslutet att patienten är färdigbehandlad. Det skulle jag vilja veta” 
(Informant 3). En annan informant uttrycker att; ”Men jag vet ju inte hur de bestämmer när 
patienten skall skrivas ut, vad händer sedan. Jag vet ju ingenting” (Informant 5). 
 
Flera informanter beskriver att de är medvetna om att det brukar ske en vårdplanering innan 
hemgång, men de känner sig osäkra på hur personerna från kommunen kan veta vilken hjälp 
just deras anhörige behöver i framtiden, eftersom inte kommunens personal kommit till 
avdelningen för att träffa den sjuke ”Hur kan de bedöma i vilket skick hon är och bara skicka 
hem henne” (Informant 1). 
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Några informanter uttrycker att de inte vet vad en vårdplanering innebär och vet inte vilka 
som deltar . De kan inte heller säga vad samhället kan erbjuda för hjälp till dem själva och till 
deras sjuka anhörige;. ”Jag vet egentligen inte vad en vårdplanering är, vad omfattar 
det?…..Jag vet bara att anhöriga ska vara med, jag undrar ju vad det innebär” (Informant 
1). 
 
Flera informanter beskriver att de inför vårdplaneringen inte vet vad personalen på 
vårdavdelningen har för inställning till patientens framtid. Anser personalen att patienten skall 
kunna komma hem eller är det ett annat boende som är aktuellt? Den närstående upplever 
därför att de inte haft en chans att förbereda sig på vilka alternativ som eventuellt kan tas upp 
under vårdplaneringsmötet; ”Jag vet inte vad de tänker om han kommer hem eller inte. Måste 
det beställas tid om han skall in på något boende?” (Informant 5). 
 
En av informanterna anser sig vara väl informerad om vad som sker vid utskrivning. Detta 
anser han själv beror på att han varit med om en vårdplanering tidigare med en annan nära 
släkting samt att ett av hans barn arbetar inom vården. 
 
När utskrivning av patienten närmar sig börjar närståendes tankar kretsa kring hur framtiden 
ska bli. Hur ska de klara av den nya livssituationen, hur ska livet bli, vilken livskvalitet 
kommer den sjuke att få? Oron är stor. En av informanterna beskriver en stor oro över om den 
sjuke anhörige kan komma tillbaka till sitt gamla boende där det inte finns samma 
regelbundna tillsyn och personalstyrka som det nu finns på vårdavdelningen; ”Hur kommer 
hon behandlas på nästa ställe, skall hon bara få ligga där och bli matad på konstgjord väg 
eller. Man vill veta litegrand, framtidsplaner”(Informant 3). 
  

Vi tänker på henne som får sitta i sin rullstol och de plockar upp henne och 
sätter henne. Där hemma är det ju inget folk som går…….jag vet inte ju inte 
hur ofta de kommer och tittar till henne. Hon kan ju definitivt inte ringa på en 
klocka (Informant 1). 

 
Några informanter beskriver stor oro över att behöva berätta för den sjuke att han/hon efter 
utskrivning eventuellt inte kan komma hem till deras gemensamma hem, utan att det är ett 
annat boende som är aktuellt. Känslan av att svika den de älskar gör ont, trots att de realistiskt 
sett förstår att det inte finns någon möjlighet att ta hand om den sjuke i hemmet. I de fall där 
den anhörige inte kan komma hem önskar närstående att vårdpersonalen påbörjar ett samtal 
om framtiden, som ett slags förberedande samtal där den sjuke får en chans att själv börja 
fundera kring framtiden. Några informanter beskriver att de är rädda för att den sjuke ska tro 
att de inte vill ta hem honom/henne.  
 

Vad skall hända i framtiden. X själv säger ingenting och jag vill inte säga till 
honom. Jag vill inte ta upp det, jag vet inte hur jag ska börja prata om det” 
…” Han har alltid sagt, att bara jag inte kommer på något hem och blir 
sittande (Informant 5).  

 
Närstående beskriver en rädsla för att det ska hända den sjuke något i hemmet som de inte 
klarar av att hantera. Flera informanter berättar att de är överbeskyddande, men att det finns 
en bakomliggande orsak till det. Skulle den sjuke anhörige till exempel ramla och skada sig i 
hemmet menar de närstående att det inte enbart drabbar den sjuke utan att det även kan 
medföra en ökad belastning på dem själva. De oroar sig för att deras krafter inte kommer att 
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räcka till. Närstående beskriver att alla tankar och funderingar kring framtiden och kring vad 
som kan ske ibland upplevs som överväldigande. 
 

Det är ju roligt att få hem honom men jag vet ju att det blir jobbigare för mig. 
För nu kan han ju inte hjälpa till med något så länge inte armen funkar. Så 
fort han reser på sig så är jag ju där och vill hjälpa honom…..Men jag är ju 
lite överbeskyddande och tänker hela tiden tänk om han ramlar. Man är ju 
rädd om den man tycker om (Informant 6). 
 
Sedan det jobbigaste var ju när jag skall duscha honom. Han satte sig ner i 
badkaret och vilket jobb jag hade att få upp honom. Först funkade det inte så 
jag fick hoppa i badkaret och ha hans rygg mot min mage och då fick jag upp 
honom till slut. Man får vara uppfinningsrik. Jag tänkte att detta gör jag 
aldrig mer om jag är ensam hemma. För han orkade ju inte själv hjälpa till 
(Informant 6).  

 
När framtiden kommer på tal dyker flera praktiska frågor upp. Först och främst funderar 
närstående kring om den anhörige kommer hem till sitt gamla boende eller inte. Skall 
tidningen avbokas, abonnemang sägas upp etc. Informanterna funderar även mycket över vad 
samhället kan erbjuda för hjälp, vilka alternativa boenden som finns, hjälpmedel etc. 
Praktiska frågor kring färdtjänst uppstår också . Många informanter vet inte om de är 
berättigade till det och om de är det hur gör de en ansökan? Vem skall hjälpa dem med det? 
På frågan vem informanterna skall kontakta om de behöver hjälp i framtiden från samhället 
med exempelvis avlastning eller hjälpmedel svarar de flesta att de inte vet.  

 
Jag får väl ringa till äldreomsorgen i kommunen. De har ju sagt på 
avdelningen att vi säkert kan få hemhjälp, men jag har ju inte fått något 
telefonnummer eller någonting. Det får man väl leta fram själv. Innan man går 
hem hade det ju varit bra om man fått en lista med olika grejor tex hemtjänst, 
efterträning och sånt. Det hade varit en hjälp (Informant6). 

 

Essensbeskrivning 
Essensen av hur fenomenet information gällande sjukdomsinformation, vård och behandling 
erfars av närstående under tiden den anhörige vårdas på sjukhus kan beskrivas som en 
föreställning om att som personalen behandlar mig så behandlar de också min sjuke 
anhörige. Med detta menas att det omhändertagande som de närstående får tas som ett tecken 
på den vård och behandling som den anhörige får under vårdtiden på avdelningen. De 
närstående erfar att ett ointresse för dem är parallellt med personalens engagemang för deras 
anhörige. Flertalet närstående erfar att vårdpersonalen undviker dem och inte visar 
engagemang i att vilja informera om vad som hänt den sjuke anhörige, samt informera om 
vård och behandling, vilket leder till en upplevelse hos närstående av att känna sig 
oinformerad, osedd och obekräftad.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva behovet av information hos närstående, till personer 
som drabbats av stroke under vårdtiden på sjukhus. Då syftet var att beskriva närståendes 
egna upplevelser kring information, valdes fenomenologi som metod.  
 
Först sökte jag litteratur som hade anknytning till ämnet genom olika databaser. Detta gjordes 
för att se om ämnet var relevant och om det fanns litteratur skrivet som tog upp den 
frågeställning jag själv var ute efter. Denna sökning tog ganska lång tid, men var en bra grund 
att stå på. 
 
Informanterna blev intervjuade tre-fyra veckor efter att deras närstående insjuknat i stroke, så 
den information de uttryckte att de ville ha haft de första dagarna var ur ett retrospektivt 
perspektiv. Informationen de efterfrågade gällande utskrivning och framtid var mer ett nu-
perspektiv. Intressant vore att se om informationsbehovet sett annorlunda ut om intervjun 
gjorts till exempel dagen efter insjuknandet eller efter hemkomst. Vid intervjun fick 
informanten berätta med egna ord vad han/hon upplevt gällande information under vårdtiden. 
Jag började med en stor öppen ingångsfråga som alla hade ”lätt” att svara på. Det finns både 
för och nackdelar med en stor ingångsfråga. Informanten hade ett stort behov av att få berätta 
om sina upplevelser vid själva insjuknandet, vilket medförde att ingångsfrågan fick stort 
utrymme i själva intervjun, vilket kan ha varit en nackdel. Svaren på ingångsfrågan uppfyllde 
inte studiens syfte, men fördelen med denna fråga var att nervositeten minskades hos 
informanten. Många var nervösa inför intervjun, vilket de uttryckte verbalt. De var rädda för 
att inte kunna svara på mina frågor. Hade jag börjat med frågan ”Vilken information behövde 
du få i samband med att din anhörige blev sjuk?” tror jag att det varit svårare att få igång en 
bra dialog. 
 
När analysarbetet påbörjades var den största svårigheten att göra mig fri från mina egna 
förutfattade meningar och att vara ”följsam mot sakerna” vilket innebär att vara lyhörd, öppen 
och uppmärksam på fenomenet såsom det visade sig och mot den andres värld. Att tygla min 
egen förförståelse var nödvändigt, för att på en så neutral grund som möjligt se vad som växte 
fram under arbetets gång. Det var inte helt lätt då jag arbetat många år inom strokevård och 
det var svårt att inte ”förstå” allt för snabbt. Om jag lyckats med detta är frågan. Har jag varit 
så öppen och följsam som metoden kräver? Hur har jag då försökt hanterat detta? Innan 
intervjuerna fokuserade jag på vad som var mitt syfte med studien och hur jag skulle förhålla 
mig till den som blev intervjuad. Under intervjuerna har jag varit ”närvarande” och verkligen 
visat mitt intresse för det informanterna haft att förmedla. Genom att diskutera med mig själv 
och med min handledare har jag i resultatet beskrivit det som kom fram i intervjuerna.  
 
Att finna meningsbärande enheter, kondensera dessa och ta fram teman var en svår och 
tidskrävande uppgift. Texterna lästes ett flertal gånger. Jag har analyserat texterna så textnära 
som möjligt och försökt att hålla mig fri från tolkningar. Diskussion kan alltid tas om jag 
kunnat göra på annat sätt. Vad kunde gjorts bättre eller annorlunda? Hade jag valt ett ämne 
jag aldrig kommit i kontakt med så hade jag givetvis haft andra ”glasögon” på mig. Det är 
andra gången jag genomför intervjuer och självklart är min intervjuteknik inte fulländad. 
Personligheten hos de intervjuade påverkar givetvis också resultatet. En del informanter var 
väldigt öppna, medan andra var mer tystlåtna. Det var en konst att försöka få fram de viktiga 
och betydelsefulla upplevelser de besatt. 
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Hur kontakten med mig som intervjuare upplevdes är en viktig del av slutresultatet. Det är 
viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg och litar på intervjuaren. Hur denna 
trygghet uppfylldes är svårt att bedöma själv. Jag kan bara gå efter informanternas egna 
bedömningar efter intervjun, vilka varit positiva. Flertalet informanter sade att de upplevde 
det som en mycket betydelsefull stund för dem att någon tog sig tid till att lyssna på deras 
upplevelser och var intresserad av hur de mådde. En kvinna sade ”det känns som om jag 
lättat ett par kilo”. 
 
Det kan ha varit en nackdel att jag arbetar på kliniken där intervjuerna genomfördes. Det kan 
ha påverkat informanternas berättelser, medvetet eller omedvetet. Under den tidsperiod 
intervjuerna genomfördes ansvarade jag inte för de patienter vars närstående skulle bli 
intervjuade.  
 
Tanken från början var att enbart män skulle intervjuas. Detta var svårare än väntat att få till 
stånd. En man som kontaktades ansågs sig inte vara ”verbal” nog för att intervjuas men ville 
gärna att hans hustru skulle intervjuas istället. Hade resultatet blivit detsamma om enbart män 
intervjuats? Utifrån de sex gjorda intervjuerna visade resultatet att det fanns en viss skillnad 
på vilken information män och kvinnor efterfrågade. Männen pratade mycket om praktiska 
frågor och tidsaspekter. En av männen som ansåg sig välinformerad ställde kontinuerligt 
frågor om det som han såg och upplevde. Upplevelsen var att kvinnorna i studien mer pratade 
om känslor och att de ville bli bekräftade. Det vore intressant att i framtiden göra en studie 
med enbart män och jämföra resultatet med denna studie. 
 

Resultatdiskussion 
Många positiva omdömen om vårdpersonalen har framförts under intervjuerna. En av 
informanterna var överlag nöjd med informationen och berättade om hur mycket han 
beundrade vårdpersonalen som lade ner så mycket tid på patienten och de närstående, han 
menade att personalen inte bara utförde ett arbete, utan de ”offrade en bit av sig själva” också.  
 
Eftersom min intention var att ytterligare förbättra situationen för de närstående, grundar sig 
resultatet i denna studie på det som inte fungerade helt tillfredsställande. Närståendes 
erfarenhet av att vårdpersonalen undviker dem och inte tydligt visar sitt engagemang i 
bemötande och informationsgivning kan upplevas som bitter för vårdpersonal som varit noga 
med att ge information och som månat om att involvera anhöriga i vården. Det är därför 
viktigt att poängtera att detta är närståendes upplevelser. Man bör också beakta att de 
närstående som intervjuats kan ha befunnit sig i kris vilket kanske påverkat deras förmåga att 
vara mottaglig för saklig information. Detta kan givetvis i sådana fall ha påverkat resultatet. 
Vid intervjutillfället framkom att en viss information säkerligen givits, även om närstående 
inte tyckt sig minnas det eller kanske inte kunnat ta till sig informationen. Osammanhängande 
minnesbilder av information förekom samt fragment av kunskap. Det är därför inte säkert att 
vårdpersonalen undvikit/avstått från att ge information till de närstående men det är trots allt 
vad närstående erfart och därför bör vårdpersonalen få vetskap om det för att eventuellt kunna 
göra förändringar i sitt bemötande och informationsgivande.  
 
Resultatet i denna studie visar att samtliga informanter har ett stort behov av att få 
information om sjukdomen stroke, varför den uppstår samt förklaring till symtomen den 
drabbade fått. Närstående önskar att få information om detta för att kunna undvika/minimera 
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risken att den sjuke skall drabbas av en ny stroke. Detta resultat kom även Bendz (2003), 
Brereton och Nolan (2000) samt Grant, et al (2004) fram till i sina studier.  
 
I denna studie beskriver flera av de närstående att de fick information under den första 
dagen/dagarna, men många beskriver att de glömt den beroende på att den gavs vid fel 
tidpunkt och att de befann sig i ett chocktillstånd. Kanske skulle det vara önskvärt att i 
samband med den första informationsgivningen dela ut ett skriftligt informationsmaterial om 
stroke? Detta skulle kunna diskuteras på berörda avdelningar. 
 
När frågan ställdes om de ansåg att läkaren eller vårdpersonalen skulle ha väntat några dagar 
på att ge information nekade de närstående De ville få information även om den glömdes 
bort, för informationstillfället tycktes fylla en annan viktig funktion också. Under 
informationssamtalet upplever de närstående att de blir bekräftade, sedda och känner sig 
därmed mer involverade och upplever hopp när någon tar sig tid med dem och med den sjuke 
anhörige. Detta fenomen beskriver även Leske (1998) som menar att närstående har ett behov 
av att känna hopp och att de upplever ett större hopp om vårdpersonalen tar sig tid och lyssnar 
på dem. Att få tid, bli sedd och uppleva hopp är något som genomsyrar alla intervjuer. En 
kram, klapp på axeln och att kanske bara erbjuda den närstående en kopp kaffe kan vara minst 
lika betydelsefullt som att få/ge information. Uppfyller vårdpersonalen detta behov av att se 
de närstående och bekräfta dem? Ja, några av dem beskriver att de känner sig  bekräftade och 
sedda, de upplever att personalen visar stor omtanke och som en man säger ”omtanke 
värmer”. Andra närstående upplever att det finns stora brister i personalens bemötande. De 
upplever att personalen inte vill, orkar eller har tid till att möta dem. Några närstående 
uttrycker att de kanske själva skulle frågat mer och de lägger skulden på sig själva för att de 
inte blivit tillräckligt välinformerade. Denna skuldbeläggning kunde även Olofsson, 
Andersson och Carlberg  (2005) se i sin studie.  
 
Utifrån resultatet konstateras att själva innehållet i informationen i det akuta läget är av 
underordnad betydelse, det viktigaste är att någon tar sig tid och bryr sig om. Närstående och 
patient är dock berättigade till att få information under vårdtiden och när är då rätt tidpunkt att 
ge den, för att de skall uppleva sig välinformerade? Denna fråga är inte lätt att besvara och 
den skiljer sig säkert från person till person. Oavsett när informationen ges bör dock några 
saker beaktas. Faulkner, (1995) menar att informationen inte skall innehålla mer fakta än 
mottagaren kan ta emot. Hur mycket detta är, är givetvis individuellt. Föreliggande studie 
visar att det vore bra om vårdpersonalen delade upp informationen vid flera tillfällen. 
Mottagaren får då chans att ”smälta” det som sagts och får möjlighet att fundera över frågor 
till nästa informationstillfälle. Vid uppföljningssamtalet kan den första informationen 
upprepas och vårdpersonalen kan kontrollera om informationen förståtts av den närstående. 
Arbetssättet kan vara mer tidskrävande, kräver kontinuitet hos vårdpersonalen och/eller att 
personalen journalför vad som sagts vid första informationstillfället så att en annan kollega 
kan upprepa informationen en gång till. Att det sker en uppföljning av informationen menar 
även Leske (1998) är viktigt. Han säger att det skall göras för att inga fantasier eller 
feltolkningar om den drabbades tillstånd skall uppstå. Inom vården där personalresurserna allt 
mer minskas kan det emellertid vara svårt att finna denna tid och plats för 
informationsgivning. Resultatet tyder dock på att det i längden lönar sig att åtminstone 
försöka ta sig tid, skapa plats för annars kommer människor att känna sig åsidosatta, med för 
lite kunskap och dålig uppfattning av vården. 
 
I studien framgår att när information skall ges måste vårdpersonalen vara medveten om och 
reflektera över att alla människor är unika med speciella behov. Detta påpekar även Rooke 
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(1994) som säger att den information den ena efterfrågar, efterfrågar inte den andra. 
Informationen som ges skall väljas utifrån den situation som råder och utifrån de behov den 
enskilda människan uppvisar. Vårdpersonalens uppgift blir att göra en urskiljning av vilken 
information som skall ges vid olika tidpunkter. Till exempel är det ingen ide att ge 
information om avlastningsmöjligheter, hjälpmedel etc i ett stadium där närstående ännu inte 
vet om den drabbade kommer att överleva eller inte.  
 
Hur framgångsrik informationsgivningen blir beror givetvis också på personalens individuella 
förutsättningar och intresse. Är det vårdpersonal med flera års erfarenhet av strokevård 
bakom sig, så ger de troligtvis information på ett annat sätt än vad en nyutexaminerad 
vårdpersonal kan ge. Benner (1993) hävdar att vårdpersonalen är noviser i början av sin 
vårdkarriär för att successivt öka sin kompetens i relation till sin förmåga och slutligen 
eventuellt bli expert. Noviserna saknar erfarenhet av de situationer de möter och det kan 
därför vara nödvändigt med en gemensam struktur som vägleder dem i sitt arbete. Jag 
instämmer delvis i Benners tankar men då livet inte är svart eller vitt, utan det finns olika 
nyanser så menar jag att även en nyutexaminerad person kan besitta konsten i att förmedla en 
fullständig information på ett bra sätt. Om det finns ett gemensamt grundläggande 
informationsmaterial som delas ut till alla patienter och deras närstående så blir 
förhoppningsvis alla garanterade samma grundläggande information och då spelar det kanske 
mindre roll om det är en novis eller expert som delat ut det. För en nyutexaminerad person 
kan materialet vara ett stöd.  
 
Resultatet visar att information är beroende av kommunikation. Att de närstående har svårt att 
ta till sig information den första vårdtiden kan givetvis bero på att de befann sig i chockfasen, 
men det kan ävenberott på vårdpersonalens bristande kommunikationsförmåga eller bristande 
tid för att kommunicera. De flesta av vårdpersonalen har förhoppningsvis kunskaper i hur 
exempelvis kroppsspråket påverkar förmågan att ta till sig information, men det finns kanske 
de som bör införskaffa sig mer kunskap om kommunikationens alla aspekter.  
 
Resultatet visar vidare att det är viktigt och betydelsefullt att i ett tidigt skede få veta vem som 
är ansvarig för den drabbade. Detta menar även Moesmand och Kjöllesdal (1998) som säger 
att det är viktigt att närstående blir informerade om vem som har ansvaret för att fortlöpande 
rapportera om den drabbades tillstånd. Det kanske vore bra om personalen var patient och 
salsbundna, vilket kanske kunde resultera i att de närstående visste vilken sjuksköterska 
respektive undersköterska som ansvarade för just deras närstående. Målet på 
vårdavdelningarna är ju ofta denna, men då det ibland råder personalbrist måste personalen 
byta patientrum, vilket medför att närstående upplever att de aldrig vet vem som har ansvaret.  
 
Många närstående beskriver att de inte visste till vem de skulle vända sig för att få svar på 
sina frågor. Närstående önskade att vårdpersonalen skulle ha kommit fram till dem i samband 
med deras besök på avdelningen och frågat vem de sökte, hänvisa till rätt person så att den 
patientansvarige kunde ge dem den senaste informationen. En viktig aspekt att reflektera 
kring är om det ”bara” är vårdpersonalens uppgift att söka upp de närstående. Vilket ansvar 
har den närstående till att uppsöka personalen? En informant som kände sig välinformerad 
sade att han regelbundet ställde frågor till personalen om det var något han undrade över eller 
inte förstod. På det viset införskaffade han sig kunskap. Flera informanter ville att 
vårdpersonalen skulle ringa upp minst någon gång i veckan och berätta om patientens 
tillstånd. Kan man som vårdpersonal ”kräva” att även den närstående ringer regelbundet? Hur 
skall personalen hantera denna fråga? Skulle en del av sjuksköterskans arbete bestå av att 
uppmuntra de närstående att själva söka viss information och uppmuntra dem till att ställa 
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frågor till personalen? Om detta skall fungera måste dock vårdpersonalen visa att det är 
tillåtet och accepterat att närstående ställer många frågor. 
  
Resultatet visar vidare att det brister i informationen kring vad som sker på avdelningen under 
en dag. Vad får patienten göra, vilken träning får hon/han och på vilka tider? Närstående vill 
få mer information om vad olika yrkeskategorier arbetar med och om hur olika yrkesgrupper 
arbetar tillsammans och kommunicerar med varandra. Det var inte någon av de närstående 
som visste att personalen har teammöte varje vecka där bland annat just deras anhörige 
diskuterades. Resultatet visar att det vore önskvärt att involvera patienten och den närstående 
mer i teammötet. Sjuksköterskan skulle innan ett teammöte kunna diskutera med patient och 
närstående och fråga om det är något de ville ha framfört. I samråd med dem kan delmål och 
huvudmål diskuteras och detta tas sedan upp av sjuksköterskan. Efter ett teammöte är det 
viktigt att vårdpersonalen återknyter till patienten och den närstående annars kan det upplevas 
som att målen sätts ovanför deras huvuden.  
 
När närstående besöker vårdavdelningen bör den patientansvariga sjuksköterskan eller 
undersköterskan informera om patientens träningstider. Om det finns ett schema över 
patientens reahabiliteringsaktiviteter bör detta visas för de närstående.  Sjuksköterskan eller 
undersköterskan bör informera patienten och närstående om vilka personer patienten kommer 
att möta under vårdtiden samt förklara vad varje yrkesgrupp fyller för funktion i 
rehabiliteringsarbetet. Utöver detta är det viktigt att informera om andra fasta hållpunkter 
under en dag på avdelningen exempelvis när måltiderna serveras samt besökstider. Om 
patienten är i stort behov av vila bör personalen informera om vilka tider patienten inte bör få 
besök och förklara varför patienten behöver sin vila. 
 
Studien visar vidare att informanterna på ett bättre sätt önskade bli informerade om vad som 
händer inför utskrivning, få information om vem som beslutar att patienten är 
utskrivningsklar. Har närstående varit mer involverade under vårdtiden kring patientens 
rehabilitering och medicinska tillstånd tyder studien på att fler kan förstå hur detta beslut tas. 
En muntlig och skriftlig information om vårdplanering bör alla närstående få, det vore även 
av vikt att det fanns en gemensam mall/checklista inför utskrivning där man ”bockar” av att 
den närstående fått information om vad som skett under vårdtiden.  
 
I resultatet beskriver många närstående att de upplever oro inför framtiden. De funderar 
mycket över hur livet skall bli både för den drabbade och för dem själva. Att inte räcka till 
och orka med oroar dem. Frågor kring vem de skall kontakta om de inte orkar framkom. 
Vårdpersonalen har i detta skede ett stort ansvar i att stötta den närstående. Kanske hade den 
närstående varit i behov av att få prata med någon på avdelningen inför utskrivning. Att alltid 
erbjuda ett avslutande samtal för närstående hade varit mycket bra. De flesta närstående 
upplevde inte att det specifikt skulle vara kurator eller läkare de skulle samtala med, utan det 
kunde vara vem som helst. Denna uppfattning beskriver även Nilsson och Waldemarson 
(2007). De menar attingen specialist behövs för att kunna fungera som ett socialt stöd. 
Grundläggande människokunskap, erfarenhet av olika sociala situationer och ett reflekterande 
förhållningssätt räcker långt. Genom att ställa frågor och visa intresse visar vårdpersonalen att 
de bryr sig om vilket närstående kan uppleva som ett stöd. 
 
Min erfarenhet är att de flesta närstående inte frågar så mycket om framtiden under vårdtiden. 
De har fullt upp med att leva i nuet. Vad det kan innebära att bli närståendevårdare är inget de 
tänker på under vårdtiden och är ju sällan ett medvetet val (Socialstyrelsen, 2002). 
Situationen har blivit som den blivit och de flesta ifrågasätter aldrig att de i framtiden 
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kommer att bli närståendevårdare. De ställer upp för någon de tycker om, trots att de får lite 
respons (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Brereton och Nolan (2000) menar att det är först efter hemkomst, i hemmiljön närstående 
förstår hur mycket deras liv förändrats. Detta menar även O´Connel, Hanna, Penney, Pearce, 
Owen och Warelow (2001) som i sin studie fann att många närstående efterfrågar stöd i sin 
nya roll. Flertalet studier visar att närståendes livskvalitet upplevs försämrad efter att en 
anhörig drabbats av stroke. Johansson, Dehlin och Wahlfridh (2005) menar att det finns ett 
starkt samband mellan anhörigas försämrade livskvalitet och patientens kognitiva svårigheter. 
Ofta upptäcks inte de kognitiva svårigheterna förrän patienten kommit hem och de kan 
medföra att den sjuke inte vill ta emot hjälp från samhället eftersom han/hon saknar insikt om 
sina egna svårigheter och saknar förståelse för den närståendes situation.  
 
Min fundering är hur vi som vårdpersonal skulle kunna hjälpa och förbereda de närstående på 
vad som kan vänta i framtiden. Genom att ge grundläggande information om stroke samt 
nämna vilka svårigheter som kan uppstå i framtiden kanske vi bättre kan förbereda närstående 
inför utskrivning. Hulter Åsberg, Johansson, Staaf, Stegmayer och Wester (2005) menar 
också att man redan vid utskrivningsplaneringen på sjukhuset bör ha identifierat närståendes 
behov av information och stöd i framtiden och signalera detta till primärvård och kommun.  
 
Det är dock i hemmiljön alla pusselbitar faller på plats och jag tror att det en tid efter 
utskrivning borde finnas någon person som följer upp hur de närstående mår och bedömer 
deras behov av information  i det läge de nu befinner sig i. Vem denna person är måste dock 
diskuteras.  
 

Implikationer för praktiken 
 
Resultatet kan användas som ett underlag för att förbättra relationen mellan vårdpersonal och 
närstående till personer som drabbats av stroke.  
 
I samråd med verksamhetschef och avdelningsföreståndare samt vårdpersonal på respektive 
avdelning skulle man kunna börja diskutera hur närstående och patienten skulle kunna bli mer 
involverade i vården. Det borde vara rutin att sjuksköterskan informerar närstående om att det 
på avdelningarna genomförs ett teammöte varje vecka där patientens rehabilitering diskuteras. 
Sjuksköterskan skulle kunna ansvara för att fråga patient och närstående om de har något de 
vill ha framfört på teammötet. I annat fall bör de närstående kontaktas efter mötet där 
sjuksköterskan återkopplar vad som sagts under teamet och vilka delmål och mål som är 
uppsatta till nästa teamtillfälle. 
 
I samråd med verksamhetschef och avdelningsföreståndare kan man också skapa 
diskussionsgrupper med personalen där det diskuteras hur de ser på bemötande, information 
och kommunikation gentemot närstående. 
 
På kliniker där man arbetar i platsteam, dvs team där olika professioner (läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped m.fl.) är involverade i ett 
förbättringsarbete, kan man arbeta fram informationsmaterial till närstående och patienter. 
Resultatet från denna uppsats skulle kunna bidra till ytterligare kunskap om vilka områden 
som är viktiga att förmedla information om.  
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Då anhöriga också efterfrågar skriven information kan det på varje avdelning finnas ett 
system med informationsblad. Informationsbladen kan fungera i lösbladssystem det vill säga 
ett blad beskriver exempelvis hjärninfarkt och ett annat blad hjärnblödning. Olika symtom 
beskrivs på olika blad osv. Sjuksköterskan och/eller undersköterskan informerar och visar 
patient och närstående var informationsbladen finns och hon/han ansvarar för att aktuellt 
informationsmaterialet för just denna patient och närstående blir utdelat.  
 
För att underlätta inför hemgång kan personalen vidare arbeta med att ta fram en checklista 
där till exempel telefonnummer till kommunen, vilken profession patient och närstående 
vänder sig till med olika frågor till exempel kring hjälpmedel, färdtjänst etc anges.  
 

Fortsatt forskning 
Om vårdpersonalen arbetar fram ett grundläggande skriftligt informationsmaterial om stroke 
och det bland personalen lyfts hur viktigt det är med muntlig och skriftlig information till 
både patienten och dennes närstående så hade det varit mycket intressant att om några år 
utföra nya intervjuer med närstående för att se om resultatet från denna studie förändrats.  
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Bilaga 1 

Samtycke till deltagande 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag har också fått en kopia av den 
skriftliga informationen och mitt samtycke. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till att: 
 

- delta i studien 
- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
 
 
 
Informantens underskrift   Datum 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person 
 
 
 
 
Eva Fransson    Datum 
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Bilaga 2 

Hej 
 
Jag  arbetar som sjuksköterska vid Rehabiliteringskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus. När 
någon i ens närhet drabbas av stroke påverkas ofta hela familjen. I mitt arbete som 
sjuksköterska möter jag dagligen närstående med ett stort informationsbehov.  
 
Det saknas idag på min arbetsplats skriftligt informationsmaterial om stroke och dess 
konsekvenser, samt en gemensam mall för personalen om vilken information patient och 
deras närstående skall få inför utskrivning. Genom föreliggande studie hoppas jag kunna 
kartlägga närståendes behov av information. Resultatet från denna uppsats kan sedan 
användas som grund i ett förbättringsarbete på kliniken. Närstående är viktiga i vården och det 
är betydelsefullt att påvisa detta.  
 
Syfte/mål 
Syftet med denna studie är att beskriva hur information om den anhöriges sjukdom, vård och 
behandling erfars av Dig som närstående.  
 
Tillfrågan om deltagande 
Du är tillfrågad om att delta i denna studie. Anledningen till att Du tillfrågas är att Du är 
närstående till en person som drabbats av stroke. Du skulle genom att deltaga kunna lämna 
värdefull information om hur Du upplever det att vara närstående och vilken information Du 
fått/önskar få av vårdpersonalen. Genom Ditt deltagande kan vi på avdelningen utarbeta ett 
informationsmaterial som grundar sig på vad Du som närstående upplever viktigt att få 
information om. 
 
Min fråga till Dig är om Du kan tänka Dig att medverka i studien genom att bli intervjuad, 
före Din närstående skall bli utskriven från sjukhuset. Intervjuerna spelas in på band och 
skrivs ut och bearbetas av författaren. Intervjuerna sker på avdelningen i ett avskilt rum eller 
efter önskemål i Ert hem eller annan plats. 
 
Frivillighet 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta Din 
medverkan. Om Du väljer att avbryta påverkar detta naturligtvis ej vården av din närstående. 
 
Hantering av data 
Anonymitet garanteras, vilket innebär att i samband med resultatet kommer inte Dina 
uppgifter kunna kopplas samman med Dig som person. Endast jag och min handledare 
kommer att ha tillgång till materialet. 
 
Ställ gärna frågor och ring om något är oklart. 
 
Eva Fransson, leg sjuksköterska    Sylvia Määttä 
Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus   Forskningsledare 
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