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Sammanfattning 

 

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och utgör en av de vanligaste 

anledningarna till funktionsnedsättning bland vuxna personer. Varje år drabbas ca 

30 000 personer i Sverige. Efter behandling på sjukhus är det vanligt med utskrivning 

till hemmet, där fortsatt rehabilitering sker. Närstående, främst make/maka förväntas 

ofta ta det största ansvaret för omvårdnaden i hemmet. Därför är det viktigt att 

informera och göra de närstående delaktiga i omvårdnaden. När en person insjuknar i 

stroke kan livssituationen förändras och livskvalitén påverkas hos både personen som 

drabbats av stroke och de närstående. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur 

närstående upplever vardagen när en person som drabbats av stroke vårdas i hemmet. 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, där artiklar 

från olika länder är inkluderade. I resultatet identifierades tre huvudteman och sju sub-

teman vilken presenteras som att uppleva förändringar i relationer, upplevelser av en 

bristande sjukvård samt hur de närstående upplever ett ökat ansvar. Uppsatsen lyfter 

även de närståendes behov av att få dela med sig av tankar och känslor samt behovet av 

stödgrupper. Vidare diskuteras sjuksköterskans pedagogiska kunskaper som särskilt 

betonar uppgiften av att identifiera behovet av kunskap samt att informationen bör 

anpassas till mottagaren. 

 

 

 

 

Nyckelord: Stroke, upplevelse, familj, omvårdnad, hemvård, patient. 
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INLEDNING 

Varje år drabbas många människor av sjukdomen stroke. Ofta förändras vardagen för hela 

familjen till följd av detta. En del av de symtom som uppkommit till följd av stroken kan 

kvarstå för resten av livet eller successivt gå tillbaka. Närstående är en person som har 

känslomässiga band till patienten och står denne närmast. De närstående bär ofta en stor del 

av ansvaret för vården i hemmet och fungerar som en viktig länk mellan personen som 

drabbats av stroken och hälso- och sjukvården. I många länder får familjerna själva bekosta 

bland annat omvårdnaden i hemmet på grund av brist på avgiftsfri omvårdnad. Vi har en 

begränsad erfarenhet av att möta personer som drabbats av stroke och deras närstående. Som 

sjuksköterskor vill vi öka vår förståelse för hur närstående upplever situationen när personen 

som drabbats av stroke vårdas i hemmet. Detta är värdefull kunskap som kan hjälpa oss att 

bättre förstå, stötta och hjälpa de närstående. 

 

BAKGRUND 

Stroke 

Sjukdomen stroke är efter hjärtinfarkt och cancer den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Stroke är även den vanligaste anledningen till funktionsnedsättning bland vuxna människor 

(Asplund, 2010). I Europa utgör sjukdomen stroke den vanligaste orsaken till morbiditet och 

långvarig funktionsnedsättning, men i övriga i-länder är det den tredje vanligaste dödsorsaken 

(Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004). I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 

personer av stroke, varav 20 000 drabbas för fösta gången. I de flesta fall är det äldre 

människor som drabbas av sjukdomen stroke. Ofta är det personer över 65 år (Asplund, 

2010). Sjukdomen stroke drabbar lika många män som kvinnor, dock insjuknar män i yngre 

ålder i förhållande till kvinnor (Murray, 2010). 

  

Begreppet stroke innefattar hjärninfarkter och intracerebrala blödningar. Hjärninfarkter utgör 

ca 85 % av insjuknande i sjukdomen stroke och resterande 15 % är orsakade av blödningar i 

hjärnan. Vid en hjärninfarkt förhindras blodförsörjningen till nervcellerna av en blodpropp. 

När hjärnan inte får tillräckligt med blod uppkommer syrebrist i vävnaden och cellerna kan 

inte fungera normalt. Detta leder till att nervcellerna i det berörda området dör. Blödningar i 

hjärnan som orsakar blodansamlingar kan också ge symptom av sjukdomen stroke, genom att 

en tryckförhöjning i huvudet hindrar nervcellernas funktion. De största riskfaktorerna för att 

drabbas av stroke är bland annat högt blodtryck, rökning, hjärt-kärlsjukdomar, 

förmaksflimmer, diabetes, låg fysik aktivitet, höga blodfetter och tidigare förekomst av 

transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke (Murray, 2010). 

 

Vid stroke yttrar sig de vanligaste symptomen som stickningar eller domningar i armar och 

ben som oftast drabbar ena sidan av kroppen. Talsvårighet, synrubbningar, balansproblem och 

förvirring samt kraftig huvudvärk är ytterligare symtom på stroke och skall tas på allvar 

(Hernborg & Tham, 2010). 

 

Utredning, behandling och rehabilitering 

Människor som drabbats av sjukdomen stroke behöver få behandling på sjukhus så tidigt som 

möjligt för att förhindra hjärnskador. De första kontroller som tas är blodtryck, puls, 

temperatur samt undersökning av hjärtats funktion. En bedömning görs om anfallet är orsakad 
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av en blödning eller en propp för att därefter sätta in effektiv behandling (Murray, 2010). 

Bedömningen innefattar även en datortomografiundersökning, främst för att utesluta om det 

är en blödning som är orsaken till stroken. I de fall det är en propp som orsakat 

blodflödeshindret ges trombolysbehandling för att lösa upp proppen och återupprätta 

blodtillförseln. Blödningar i hjärnan behandlas olika beroende på var i hjärnan de uppstått 

(Svensson, 2007).  

 

Arbetet med att återställa kroppsliga funktioner påbörjas redan under det första dygnet efter 

att sjukdomen stroke uppkommit (Wergeland, Ryen & Olsen, 2002). Den fysiska 

rehabiliteringen syftar till att återuppbygga muskelstyrka och balans så att patienten själv kan 

klara av så mycket som möjligt i vardagen. I många fall går symptomen av stroke tillbaka 

men detta sker under en kortare eller längre tidsperiod. Dock får en del personer som 

insjuknat kvarstående symptom. Olika emotionella reaktioner kan framträda från personer 

som drabbats av stroke. Dessa reaktioner kan ta sig uttryck som till exempel förnekande av 

sjukdom, misstänksamhet, förtvivlan samt irritabilitet och aggressivitet, även emot 

närstående. Svårigheter att kommunicera och tala är mycket vanliga samt balansrubbningar 

och påverkan på minnet och koncentrationen förekommer (Murray, 2010). 

 

Personer som drabbats av stroke och har milda till måttliga symptom skrivs idag ut tidigare än 

förr till hemmet där de får fortsatt rehabilitering. Forskning har visat att detta är lika effektivt 

som rehabilitering på sjukhus (Murray, 2010). Arbetsteamet vid rehabilitering består av en 

sjukgymnast, en arbetsterapeut och en logoped, där alla samarbetar med de övriga i 

vårdteamet. Rehabilitering efter hemgång består ofta i form av täta hembesök av arbetsteamet. 

Besöken blir färre och färre i takt med att personen som drabbats av stroke tillsammans med 

de närstående klarar av mer och mer på egen hand, eller får hjälp av personliga assistenter. 

Även träning utanför hemmet såsom rehabiliteringsaktiviteter kan förekomma, exempelvis 

hos sjukgymnastik eller arbetsterapi (Hernborg & Tham, 2010; Murray, 2010). Innan 

hemgång är det viktigt att bedöma hemmiljön och utvärdera om hemmet behöver anpassas. 

Anpassningen syftar till att underlätta vården i hemmet för både personen som drabbats av 

stroke och de närstående. Exempel på åtgärder kan vara insättande av handtag, duschstol och 

anpassning av rullstol vid behov (Murray, 2010). 

 

Internationellt perspektiv 

Enligt Thomas och Greenop (2008) och Niyomthai, Tonmukayakul, Wonghongkul, Panya och 

Chanprasit (2010) får familjer själva stå för kostnader för hjälp med omvårdnaden i hemmet i 

en del länder. Detta leder till att de närstående i familjer med dålig ekonomi får en större 

belastning, då de själva måste utföra en större del av omvårdnaden och samtidigt sköta 

hushållet. 

 

Tillgången på avgiftsfri sjukvård är inte garanterad i alla länder runt om i världen. I 

Australien, England, Kanada och Sverige är sjukvården avgiftsfri och alla invånare har rätt att 

tillgå vården. I Sydafrika är sjukvården gratis för cirka fyra femtedelar av befolkningen och 

vården i landet är mer utbyggd i städerna jämfört med på landsbygden. Sydafrika har en hög 

kvalité inom den privata sjukvården, dock är de flesta hänvisade till den statliga primärvården.  

I Thailand är hälso- och sjukvården övervägande offentlig, men i samband med att 

medelklassen har blivit större har den privata sjukvården ökat i städerna. I början av 2000- 

talet infördes en sjukvårdsavgift vilken innebar att landets fattigaste invånare betalade 

motsvarande några kronor per besök. Företag med över 10 anställda betalar in pengar till en 

specifik fond som innebär att de anställda har viss rätt till sjukvård. Dock står en tredjedel av 

befolkningen utan denna typ av försäkring (Utrikespolitiska institutet, 2011). 
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USA har i omgångar gjort försök med att införa en heltäckande sjukvårdsförsäkring, i nuläget 

finns dock igen allmän sjukvårdsförsäkring. Detta har lett till att många amerikaner tecknat en 

privat försäkring och har tillgång till en kvalitativ sjukvård, men 15 procent av befolkningen 

står helt utan sjukvårdsförsäkring. Emellertid garanteras de äldre medborgarna i USA 

sjukvård genom programmet Medicare (Utrikespolitiska institutet, 2011). 

 

Sjuksköterskans roll 

Bergh (2003) skriver att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i mötet med närstående när 

de träder in i rollen som en vårdande närstående. Sjuksköterskan har även ansvaret för att de 

förberedelser och omvårdnadsåtgärder som krävs genomförs. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

skall en sjuksköterska ha förmågan att bemöta patienter och närstående med respekt, 

lyhördhet och på ett empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall ta tillvara på patientens och/eller de 

närståendes tidigare erfarenheter och kunskaper. I en dialog med patienten och/eller de 

närstående skall sjuksköterskan stödja och ge råd för att vården och behandlingen skall bli 

optimal. De närstående och patienten skall känna sig delaktiga i vården i syfte att främja hälsa 

och förebygga ohälsa.  

 

I sjuksköterskans ansvar ingår också att informera och undervisa patienter och deras 

närstående med hänsyn tagen till tid och informationsinnehåll. Sjuksköterskan skall även 

försäkra sig om att patienten och/eller närstående förstår den information som förmedlats 

(Socialstyrelsen, 2005). Lindquist och Dahlberg (2002) samt Strand (2002) skriver att det är 

viktigt att sjuksköterskan förbereder de närstående så att de kan hjälpa och stötta patienten 

efter hemkomst. 

 

De närstående 

Forskningsläget  

Tidigare forskning har ofta lagt fokus på att beskriva hur personen som insjuknat i stroke 

upplever situationen. Endast ett fåtal har fokuserat på hur de närstående upplever att vårda 

personen som drabbats av stroke, i hemmet (Hunt & Smith, 2004). Enligt Smith et al., (2004) 

finns det begränsat med studier om närståendes upplevelser av att vårda en person som 

drabbats av stroke över tid samt de kunskaper de behöver för att ge en god omvårdnad. Vidare 

skriver Lindquist och Dahlberg (2002) att det finns få studier som fokuserar på närståendes 

upplevelser när en nära familjemedlem till dem hasigt insjuknar i en sjukdom. Detta kan 

enligt Lindquist och Dahlberg vara en anledning till att sjuksköterskor saknar kunskap och 

förmågan att ge det stöd som de närstående behöver för att kunna hjälpa och vårda en person 

som drabbats av sjukdomen stroke. Lindquist och Dahlberg beskriver även att väl förberedda 

närstående upplever mindre grad av påfrestning i rollen som vårdare. 

 

Begreppsförklaring 

I en vård fokuserad på patienten inkluderas också de närståendes perspektiv enligt Dahlberg 

och Segesten (2010). Dahlberg och Segesten skriver vidare att det är viktigt att göra de 

närstående delaktiga i vården, som till exempel vid långvariga sjukdomstillstånd. Strand 

(2002) beskriver utifrån Travelbees omvårdnadsteori att den sjuke är en del av sin familj och 

sjuksköterskan kan inte exkludera familjen i omvårdnaden.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) skiljer lagen på begreppen anhöriga och närstående. 

Närstående kan vara make/maka, partner, föräldrar, barn, släkting, vän eller granne. Det är 
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den person som patienten själv väljer att ha som närmaste och som den personen accepterat. 

Begreppet patient betyder ”den lidande eller den som tåligt fördrar och uthärdar lidande” 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 105). Patientbegreppet kan därför användas för att beteckna 

en person som är i kontakt med hälso- och sjukvården, exempelvis hemvård (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Ansvarsfördelning 

När en sjukdom eller olycka inträffar drabbar denna inte bara den sjuke utan även resten av 

familjen. Tidigare studier har visat att de närstående utgör det största stödet till den sjuke, dels 

på grund av att det är de närstående som får ta del av den sjukes tankar och känslor (Strand, 

2002). Dahlberg och Segesten (2010) belyser vikten av närståendes roll i omvårdnaden av 

patienten. De tar ofta på sig ett stort ansvar för omvårdnaden och har en viktig del i patientens 

möjlighet att bevara eller återuppta hälsa och uppleva välbefinnande.  

 

Idag förväntas de närstående ta ett större ansvar för den komplexa vården i hemmet av 

personen som drabbats av stroke (O´Connel & Baker, 2004; Weaver-Moore, Maiocco, 

Schmidt, Gou & Estes, 2002). Weaver-Moore, et al. (2002) skriver att det stora behovet av 

informella vårdgivare (informal caregivers) i hemmet sannolikt inte kommer förändras inom 

den närmsta framtiden. Sand (2002) beskriver att nära familjerelationer skapar förväntningar 

på den part som vårdar den andre, speciellt hos kvinnor. De närstående förväntas ta ett 

omvårdnadsansvar när en person bli gammal, kroniskt sjuk eller drabbas av en 

funktionsnedsättning. Weaver-Moore, et al. (2002) skriver i sin studie att ansvaret för vården 

av en person som insjuknat i stroke oftast hamnar på en specifik person i familjen. Generellt 

faller ansvaret på den person som står först i en hierarkisk ordning inom familjen. Denna 

ordning börjar med make/maka och följs av vuxna barn, släktingar, vänner och grannar. Även 

Lindquist och Dahlberg (2002) skriver i sin studie att det är ofta maken/makan till den 

drabbade som är mest involverad i omvårdnaden när den sjuke har återvänt till hemmet. 

Enligt Sand (2002) förekommer en högre grad av arbetsuppgifter generellt sett bland 

vårdgivare som bor tillsammans med patienten jämfört med dem som bor utanför hemmet 

oavsett könstillhörighet. Den höga åldern i kombination med tidigare sjukdomar hos partnern 

som vårdar, ger enligt Thomas och Greenop (2008) en förhöjd risk för att förvärra det egna 

hälsotillståndet. 

 

En förändrad livsvärld 

Wiklund (2003) beskriver att livsvärlden är det sätt som människan genom sin kropp förhåller 

sig till världen och det är via livsvärlden människan upplever verkligheten som han/hon lever 

i. Det är genom kroppen, det vill säga våra sinnen som människan hör, ser och känner. Utifrån 

detta skapar människan en uppfattning om sig själv och världen. Om uppfattningen förändras 

på grund av sjukdom eller smärta kan människan uppleva världen på ett annorlunda vis 

(Wiklund, 2003). Konsekvenserna av sjukdomen stroke kan förändra livssituationen för både 

den person som insjuknat och de närstående. Den nya livsvärlden kan påverka livskvaliteten 

för de inblandade när livskvaliten utsätts för förändringar (Lindquist & Dahlberg, 2002). I 

artikeln av Lindquist och Dahlberg (2002) beskriver närstående att den person som insjuknat i 

stroke får hjälp av vårdpersonalen på sjukhuset med att planera och strukturera dagliga 

rutiner. Men de närstående förväntas själva kunna strukturera sin förändrade vardag efter 

utskrivning.  

 

I studien av Lindquist och Dahlberg (2002) beskrivs att de närstående upplever en förändring 

i livssituationen efter att personen som drabbats av stroke återvänt till hemmet. När 

livssituationen förändras för de närstående kan detta orsaka ett livslidande (Lindquist & 
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Dahlberg, 2002). Enligt Wiklund (2003) innefattar livslidande människans hållning till sig 

själv och det är knutet till hennes livssituation. Wiklund beskriver att människan har inre och 

yttre krav på sig själv. Men när det blir en rubbad balansgång mellan dessa två, kan det 

medverka till ett livslidande. Enligt Strand (2002) genomgår de närstående ett liknande 

förlopp som den sjuke när det gäller att försöka hitta en mening i lidandet. Förmågan att gå 

vidare och bevara vardagslivet avgörs av hur väl de närstående kan hantera lidandet.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver existensen som en viktig del i människans natur där 

människan känner att hon/han har en plats i världen och känner del i ett sammanhang. 

Lindquist och Dahlberg (2002) visar i sin studie att de närstående erfar att kraven på dem ökar 

samtidigt som de får ett ökat ansvar där de upplever att existensen är hotad och livssituationen 

är förändrad.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjukdomen stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödlighet och funktionsnedsättning 

bland vuxna människor i världen. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av sjukdomen stroke 

i Sverige och majoriteten av alla som insjuknar är över 65 år gamla. Efter behandling på 

sjukhus återvänder många till hemmet där ofta anpassningar har gjorts för att underlätta 

vardagen för personen som drabbats av stroke och dennes närstående. De förändrade behoven 

hos personen som drabbats av stroke kräver både fysik- och psykisk hjälp samt stöttning i 

vardagen av de närstående. De närståendes livssituation påverkas av att de ofta tvingas ta ett 

stort ansvar för omvårdnaden i hemmet. Detta kan bli påfrestande och den närståendes hälsa 

riskerar att försämras.  

 

För att uppnå en god omvårdnad av personen som insjuknat i stroke förutsätter det att de 

närstående har fått undervisning och information från hälso- och sjukvården. Som 

allmänsjuksköterskor kommer vi att träffa denna grupp av närstående. För att förbereda oss 

för mötet med dem känner vi ett behov av djupare förståelse för hur de upplever sin situation. 

 

 

SYFTE 

Att beskriva hur närstående upplever vardagen när en person som drabbats av sjukdomen 

stroke vårdas i hemmet. 
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METOD 

Metoden med arbetet är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar 

utifrån Fribergs (2006) modell. Vi analyserade artiklarna enligt Evans (2003) metod för 

innehållsanalys. 

Litteratursökning 

Vi genomförde sökningar via databasen Cinahl. I Cinahl tog vi hjälp av funktionen ”Cinahl 

Headings” för att få hjälp med en del sökord och underlätta vår sökning, alla termer vi sökte 

på fann vi dock inte relevanta söktermer för.  

 

Vi läste titlarna på samtliga artiklar, om titeln överensstämde med vårt syfte så läste vi 

abstrakten och kontrollerade om de uppfyllde våra inklusionskriterier som är: att studien var 

publicerad på svenska eller engelska, mellan åren 2000 - 2010, vetenskapliga kvalitativa 

studier där en person som drabbats av stroke vårdades hemma efter utskrivning från sjukhus 

samt att artiklarna har ett närståendeperspektiv. De exklusionskriterier vi har innefattar om 

patienten vårdades: på en vårdavdelning, i palliativ vård eller om studien är kvantitativ.  

 

De söktermer vi använde oss av i första sökningen var ”stroke” AND ”family*” AND 

”experience*”. Detta gav 177 träffar varav vi fann fyra relevanta, det vill säga svarade mot 

vårt syfte och uppfyllde inklusionskriterierna. Kriterier på sökningen var att artiklarna var 

publicerade på engelska mellan år 2000 och 2010. Vid andra sökningen använde vi oss av 

söktermerna ”stroke patient*” AND ”home care*” AND ”famil*”. Kriterier på andra 

sökningen var att artiklarna var på engelska och ha en länkad fulltext. Denna sökning gav 52 

träffar varav tre var relevanta. I ett senare stadie genomförde vi ytterligare en sökning med 

sökorden: ”stroke” AND ”experience” AND ”caregiving” vilket gav sju träffar varav en 

relevant. Totalt ingår åtta artiklar i arbetets resultatdel (bilaga 1). 

Analys 

För att säkerställa kvalitet på artiklarna använde vi oss av Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) (Public Health Resource Unit, England, 2006) vilken kan användas som ett verktyg 

för att granska kvalitativa studier. Alla artiklar vi granskade enligt CASP svarade ja mot alla 

tio frågor som innefattas i mallen. 

 

För att analysera artiklarna och plocka ut det viktigaste ur texterna använde vi oss av Evans 

(2003) metod för innehållsanalys. Processen bygger på fyra steg som resulterar i teman och 

sub-teman: 

 

- Datainsamling 

- Identifiera nyckelord 

- Kombinera gemensamma nyckelorden  

- Beskriva resultatet 

 

Efter att vi samlat ihop materialet läste vi igenom hela artiklarna ett antal gånger och sedan 

enbart resultatet för att därefter identifiera nyckelorden utifrån syftet. Vi markerade orden och 

meningsbärande enheter med en färgpenna. När vi gått genom alla artiklars resultat skrev vi 

ned de markerade orden på ett papper. Därefter klippte vi ut orden och kombinerade dem 

under möjliga övergripande teman. Under varje tema skapade vi sedan subteman varefter vi 

fäste orden på ett nytt papper. Under arbetet med resultatet läste vi igenom resultatdelarna i 

studierna ytterligare en gång för att kontrollera att vi inte missat relevanta fynd. Efter att vi 
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arbetat med resultatet uppkom en ojämn fördelning mellan temana. För att få ett så rättvisande 

resultat som möjligt gick vi på nytt igenom våra nyckelord och bearbetade våra teman och 

subteman, vilket resulterade i vårt resultat som presenteras i resultatdelen. 

 

RESULTAT 

Resultatet visar hur de närstående upplever att vårda en person som drabbats av sjukdomen 

stroke och presenteras i tre teman: att uppleva förändringar i relationerna, när sjukvården 

brister samt att uppleva ett ökat ansvar. Utifrån temana skapades totalt sju sub-teman, se figur 

1. 

 

Figur 1. 

Hur närstående upplever vardagen när en person 

som drabbats av stroke vårdas i hemmet. 

Att uppleva förändringar i 

relationer 

När sjukvården brister 

 

Att uppleva avsaknad på 

information och förberedelse 

Att inte känna sig sedd 

 

 

Att uppleva ett ökat 

ansvar 

 

Att uppleva stress och oro 

Att uppleva ständig 

närvaro 

Behovet av avlastning 

Påverkan på familjelivet  

Behovet av stöd 
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Att uppleva förändringar i relationer  

Påverkan på familjelivet  

I följderna av sjukdomen stroke uppkommer kognitiva och beteendemässiga förändringar hos 

de som drabbats av stroke. De kognitiva förändringar upplevs av de närstående som de mest 

utmanande jämfört med fysiska förändringar (Smith et al. 2004; White, Korner-Bitensky, 

Rodrigue, Rosmus, Sourial, Lambert, & Wood-Dauphinee, 2007). Bäckström och Sundin 

(2010) och Smith et al. (2004) beskriver i sina studier att de närstående känner att personen 

som insjuknat i stroke upplevs som någon annan och att det uppfattas som att leva med en 

främling. Närstående i artikeln av Bäckström och Sundin (2010) beskriver en stor avsaknad 

av den personen som de upplevde fanns innan stroken inträffade och de önskar få denne 

tillbaka. Enligt artiklarna av Bäckström och Sundin (2010), O’Connell och Baker (2004), 

Smith et al. (2004) och Weaver-Moore et al. (2002) har de närstående en stark vilja att livet 

ska återgå till det normala, det liv som de levt innan stroken inträffade. 

 

Efter strokeanfallet upplever de närstående i artiklarna av White et al. (2007), Thomas och 

Greenop, (2008) och Weaver-Moore et al. (2002) förändringar i relationerna inom familjen. 

De känner att relationerna har blivit starkare och fört familjemedlemmarna närmare varandra. 

Även om situationen för tillfället är svår, betonar de närstående i artikeln av Bäckström och 

Sundin (2010) vikten av hopp samt betydelsen av att ha en tro på att det kommer bli bättre. I 

artikeln av White et al. (2007) beskriver de närstående att ömsesidighet är viktig i relationen, 

även om patienten inte kan bidra till förhållandet på samma sätt som tidigare. Vidare beskriver 

de att flexibilitet krävs för att kunna anpassa sig till den nya situationen. 

 

It brought us closer together…it´s not as sexy as it used to be, but we are still 

close. We exchanged one thing for the other. I have arthritis in my legs, my hands, 

but we help one another. I think it brings you closer, being with the person all the 

time (White et al. 2007 s.9). 

 

I artikeln av Thomas och Greenop (2008) beskrivs att närstående inte upplever situationen på 

samma sätt. De närstående beskriver upplevelsen av mer ansträngda relationer inom familjen. 

Detta är särskilt tydligt i de fall där de närstående bor i samma hus som personen som 

drabbats av stroke. Enligt Bäckström och Sundin (2010) har det i familjer med små barn 

uppstått konflikter mellan personen som drabbats av stroke och barnet/barnen. 

  

He wants to watch children´s´ TV shows sometimes but his father won´t let him if 

he´s about to watch something else…well…then there´s irritation and trouble 

because he (the sick person) can´t… speak. There´s only yes and 

no…and…swearing (Bäckström & Sundin 2010 s. 120). 

 

Vidare nämner de närstående i artikeln av Thomas och Greenop (2008) att personen som 

insjuknat i stroke får en bristande relation med sina barn, och de närstående upplever att de 

ofta krävs kompromisser. Barnens problem uppmärksammas även utanför hemmet, bland 

annat i skolan där barnen ibland blir retade för förälderns funktionsnedsättning.  

 

Behovet av stöd 

De närstående i studierna av Bäckström och Sundin, (2010), White, et al. (2007) och Smith, et 

al. (2004) känner en förändring i det sociala livet efter det att personen som drabbats av stroke 

har kommit hem. Närstående i studierna av Bäckström och Sundin (2010) och White et al. 

(2007) upplever en minskad kontakt med deras vänner. De tycker att vännerna kommer på 
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färre besök än de tidigare har gjort. En av anledningarna är att vännerna känner sig obekväma 

med tal- och beteendeförändringar som uppstått hos personen som drabbats av stroke, enligt 

de närstående (Bäckström & Sundin 2010). 

 

His friends are absent. They are not able to have a conversation with him and I 

think that shows very much to what degree his personality has really changed… 

(Bäckström & Sundin, 2010 s. 119). 

 

I studierna av Bäckström och Sundin (2010) och O’Connell & Baker (2004) beskrivs att de 

närstående känner ett stort värde i att personen som drabbats av stroke har möjlighet att 

komma ifrån hemmet för att socialisera med andra i liknade situation och sysselsätta sig under 

dagen. När personen som drabbats av stroke får komma hemifrån och åka på 

rehabiliteringsträning, eller om hemtjänstpersonalen anordnar en aktivitet utanför hemmet 

uppskattas detta av de närstående. Den hjälp de får från vänner och övrig familj nämns som 

uppskattning av de närstående i artiklarna av O’Connell och Baker (2004), Weaver-Moore et 

al. (2002) och Niyomthai et al. (2010). Hjälp med matning, förflyttningar, 

rehabiliteringsövningar och hjälp med hygienen ses som hjälpsamt (O’Connell & Baker, 

2004; Weaver-Moore et al. 2002).  

 

Behovet av emotionellt stöd från vänner och familj lyfts av de närstående i artikeln av 

O’Connell och Baker (2004). Även i artikeln av Bäckström och Sundin (2010) 

uppmärksammas detta där de närstående beskriver vikten av att få dela sina tankar och 

känslor för att återfå styrka. Vidare skriver O’Connell och Baker (2004) att uteblivet stöd från 

vänner och familj kan skapa en negativ påverkan på vårdandet. 

 

 

När sjukvården brister 

Att uppleva avsaknad på information och förberedelse 

I alla artiklar, Bäckström och Sundin (2010), White et al. (2007), O’Connell och Baker 

(2004), Thomas och Greenop (2008), Smith et al. (2004), Weaver-Moore et al. (2002), 

Niyomthai et al. (2010) och Kerr och Smith (2001), återfinns kommentarer från de närstående 

som visar på avsaknad av tillräckligt med information och förberedelse, för att de ska kunna 

genomföra en god omvårdnad i hemmet för personen som drabbats av stroke. 

 

De närstående i artiklarna av Thomas och Greenop (2004) och Smith et al. (2004) beskriver 

hur de saknar generell information och undervisning angående sjukdomen stroke. De vill veta 

mer om fysiska och emotionella effekter, riskfaktorer, återfall, mediciner och 

behandlingsalternativ. Även praktisk kunskap om hur de kan utföra omvårdnaden är 

efterfrågad. Den information de fick anser de var otillräcklig samt att den var framförd vid fel 

tillfälle. I artikeln av Kerr och Smith (2001) nämner de närstående att de fick för lite 

information om vilken hjälp som finns att tillgå efter utskrivning, vilket de hade önskat. 

 

En del närstående upplever svårigheter inför moment som att säkert mobilisera den personen 

som drabbats av stroke samt förmågan att handskas med praktiska hjälpmedel såsom rullstol. 

Ett annat moment som de närstående känner svårighet inför är hur de kan hjälpa personen som 

drabbats av stroke om han/hon faller. De vet inte hur de skall handla på grund av utebliven 

information (White et al., 2007; Kerr & Smith, 2001). 

 

Närstående i artiklarna av Bäckström och Sundin (2010) och Niyomthai et al. (2010) 

beskriver hur de kämpar hårt för att ta till sig omvårdnadsfärdigheter och anordna en god 
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omvårdnad för personen som drabbats av stroke. I studien av Niyomthai et al. (2010) 

beskriver de närstående hur de själva söker den bästa behandlingen för patienten samt 

tillvägagångssätt för att skaffa sig den information som de saknar. De söker på internet, slår i 

böcker eller frågar vänner: 

 

When we fix the problem, we must find information. Mostly we find information 

from the book. Sometimes we search on the internet. If it´s not clear, I will call my 

friend because she is a nurse (Niyomthai et al. 2010 s.23). 

 

Att inte känna sig sedd 

Ett flertal närstående i artiklarna av Bäckström och Sundin (2010) och O’Connell och Baker 

(2004) beskriver upplevelsen av att de inte var redo för den nya rollen som vårdare. De erfar 

att de inte själva hade något val i frågan om att ta på sig rollen eller inte. I artiklarna av Smith 

et al. (2004) och Kerr och Smith (2001) nämner de närstående att de togs för givna som 

vårdare utan hänsyn till deras ålder, hälsotillstånd eller personliga förutsättningar. 

 

Nobody asked if i could cope, how we´d manage (R32) (Smith et al. 2004 s.240). 

 

Erfarenheten av att söka en adekvat nivå av assistans samt hjälp för personen som drabbats av 

stroke anses av de närstående som en kamp, där de känner att ingen vill eller kan hjälpa dem 

(Smith et al. 2004). De upplever att de behöver förhandla och ”pusha” personalen för att få 

lämplig hjälp. Detta resulterar i, hos de närstående, en känsla av bristande engagemang från 

hälso- och sjukvårdspersonalens sida. I studien av Smith et al. (2004) talar de närstående 

vidare om deras förväntningar om uppföljning från läkare, ett år efter utskrivning. Få 

närstående säger att uppföljningen genomfördes och de känner sig övergivna och besvikna. 

De närstående i studien av Weaver-Moore et al. (2002) beskriver brister inom vården såsom 

dålig kommunikationen, bristande kontinuiteten och uppföljning efter rehabiliteringsfasen. En 

kvinna berättar följande om vården av hennes mamma som drabbats av stroke: 

 

You know for the first 3 months everybody was very helpful… and now you do not 

hear from anybody. We do not know what is going to happen, and we do not know 

if this is it, or if this is I don´t know, or if there is more, because there is more. 

Nobody is working with her anymore. You know what I am saying. Insurance is 

not paying. I don´t know, it gets very frustrating when you do not know (Weaver-

Moore et al. 2002 s.292). 

 

 

Att uppleva ett ökat ansvar 

Att uppleva stress och oro 

Ett år efter strokeanfallet är det många närstående som fortfarande har sömnstörningar. 

Anledningar till sömnsvårigheterna är att personen som insjuknat i stroke behöver hjälp under 

natten till toaletten samt stöd med förflyttningar i sängen. Detta innebär att de närstående har 

svårt för att slappna av och kunna sova (Smith et al. 2004). Studierna av Weaver-Moore et al. 

(2002) och Kerr och Smith (2001) åskådliggör att de närstående upplever en oro över 

försämringar och negativa följder av sin egen hälsa som kan hindra omvårdnaden i framtiden. 

Följande citat reflektera över igenkännandet av detta: 

 

…,because of my health I don´t have strength (Weaver-Moore et al. 2002 s.291). 
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Den ekonomiska situationen är en punkt som många närstående oroar sig över (Bäckström & 

Sundin, 2010; White et al., 2007; Thomas & Greenop, 2008; Smith et al., 2004; & Weaver-

Moore et al., 2002). I artikeln av White et al. (2007) beskriver de närstående sina ekonomiska 

bekymmer. Bekymren orsakas i de flesta fall av att de nytillkomna utgifterna anses höga. 

Familjen får många gånger själva bekosta mediciner, anpassningar i hemmet, hjälpmedel och 

transporter i följden av stroken. Familjer som har ekonomiska svårigheter upplever att det är 

ekonomin som avgör vilken typ av assistans och hjälp i omvårdnaden de skall ha råd med 

(Weaver-Moore et al. 2002). Ett flertal närstående i artiklarna av Bäckström och Sundin 

(2010) och Thomas och Greenop, (2008) erfar att ekonomin är en faktor som bidrar till 

depression, frustration, orolighet och ensamhet samt en risk för att de inte kommer klara av 

den nya situationen. Även negativa effekter på den psykiska hälsan anses som hinder för att 

lyckas i rollen som vårdare till en närstående (White et al. 2007).  

 

För att kunna vårda personen som drabbats av stroke anses hemförändringar nödvändiga av de 

närstående. Men detta är även en faktor som skapar stress bland en del närstående, främst hos 

de kvinnliga (White et al. (2007). Följande citat kommer från en maka i studien: 

 

Well, my home is not how I like it because everything is rearranged. I have the bed 

in the living room, all my carpets are rolled up… it is just a mess… I mean it´s just 

not my home! My environment is very important to me (White et al. 2007 s.8). 

 

Att uppleva ständig närvaro 

Ett genomgående tema i artiklarna av Bäckström och Sundin (2010), O’Connell och Baker 

(2004), Smith et al. (2004), Weaver-Moore et al. (2002), Niyomthai et al. (2010) och Kerr och 

Smith (2001) är de närståendes känsla av ständig tillgänglighet för patienten och ansvar för 

omvårdnaden. Behovet av närvaro upplevs som 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan. I 

artikeln av Smith et al. (2004) beskriver de närstående upplevelse av att vara tvungen att ta på 

sig det totala ansvaret för personen som drabbats av stroke och samtidigt sköta hushållet. 

 

I artikeln av Bäckström och Sundin (2009) uttrycker de närstående att de känner ett ansvar 

även när omvårdnadspersonal befinner sig i hemmet. Detta beror på en känsla av att 

personalen alltid är upptagna och stressade över att tiden inte kommer räcka till. Vilket får till 

följd att personalen inte hinner stötta personen som drabbats av stroke till att utföra sysslorna 

själv. När inte omvårdnadspersonalen finns att tillgå i hemmet upplever de närstående i 

artikeln av Smith, et al. (2004) att det är lättare att stanna hemma på grund av praktiska 

problem. Såsom svårigheter att ordna transport, nedsatt mobilitet hos personen som drabbats 

av stroke samt dennes ovilja att lämna hemmet. I artikeln av Kerr och Smith (2001) beskriver 

de närstående svårigheterna med att bibehålla nivån av självständighet i hemmet hos personen 

som drabbats av stroke, främst under den första tiden efter utskrivning. Detta bidrar till 

känslan av att de närstående är bundna till hemmet och omvårdnaden. De närstående anser att 

förseningar av hjälpmedel och anpassningar i hemmet har bidragit till att personen som 

drabbats av stroke är mindre självständig. 

 

It took 6 months to get a toilet seat. He needed it when he first came out. It took 

ages to get everything. I was never of the phone (Kerr & Smith, 2001 s. 433). 

 

Flera närstående i artiklarna av Thomas och Greenop (2008), Weaver-Moore et al. (2002) och 

Kerr och Smith (2001) bekymrar sig för att personen som drabbats av stroke skall råka ut för 

ett återfall. För att känna sig tryggare med situationen förklarar närstående i studierna av 
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White et al. (2007) och Weaver-Moore et al. (2002) att de tar med sig en telefon eller walkie-

talkie så att de alltid kan få kontakt med varandra. I artikeln av Smith et al. (2004) beskrivs att 

de närstående så småningom själva lär sig våga lämna patienten ensam och överkomma 

rädslan för att en ny stroke skall inträffa, eller att personen i fråga ska skada sig själv. 

 

I worried myself sick every time I was away… But eventually I had to say to 

myself ‘No, this is no good’ and get on with it (Smith et al. 2004 s. 241). 

 

Behovet av avlastning 

I artiklarna av Bäckström och Sundin, (2010), White, et al. (2007) och Smith, et al. (2004) 

berättar de närstående om upplevelse av förlust för att de inte längre har möjlighet att resa 

som tidigare. De känner svårigheter i att ägna sig åt aktiviteter som var viktiga för dem innan 

stroken inträffade. En make beskriver det som: 

 

My personal activities have changed so that I cannot be away so much. It´s hard. 

The days pass well, but I go out less often and have many less outside activities 

than before (White, et al. 2007 s. 8). 

 

De närstående i artikeln av Bäckström och Sundin (2010) belyser vikten av frihet och 

avlastning från omvårdnadsarbetet för att kunna ladda sina krafter och fortsätta ta hand om 

personen som drabbats av stroke. Vidare beskriver O’Connell och Baker (2004) de 

närståendes uttalade behov av att tillfälligt gå ur rollen som vårdare och få möjlighet att 

”ladda sina batterier”. Detta åstadkoms när de närstående får delta i någon form av aktivitet, 

utan att känna ansvar för personen som drabbats av stroke. De närstående betonar även värdet 

av att få komma bort under en längre tidsperiod för att få chans till att varva ned och bli 

avlastade från omvårdnaden.  

 

…even when I went away, I only went for four days and that wasn’t long enough… 

and I was so used to being the career… So you needed to learn who not to be a 

carer. Yes, and it was hard and it probably took me three or four days to really 

unwind and then it was time to come back (O’Connell & Baker, 2004 s. 124). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Till vårt examensarbete valde vi vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Enligt Friberg 

(2006) fördjupas förståelsen för en patients erfarenheter, upplevelser och behov vid ett visst 

valt fenomen när kvalitativ forskning används. Eftersom vi ville fördjupa vår förståelse för 

närståendes upplevelser av att vårda en person i hemmet som drabbats av en stroke anser vi 

det lämpligt med en kvalitativ ansats. När vi sökte artiklar fann vi en del med kvantitativ 

ansats men vi kände att deras tillvägagångssätt inte fick ett resultat som svarade mot vårt 

syfte. Till exempel tror vi att närståendes upplevelser är svåra att mäta i frågeformulär eller 

med olika typer av skalor.  

 

När vi sökte artiklar sökte vi en del med hjälp av sökfunktionen ”linked full text”. Detta 

begränsade troligen våra fynd av artiklar men vi upplevde att de antal artiklar som vi ändå 

fann var ett godtagbart antal för att kunna besvara vårt syfte. För att höja kvalitén på vårt 

resultat valde vi i ett senare stadie av arbetet att genomföra ytterligare en sökning för att finna 

mer stöd till resultatet. Vi har inte arbetat med funktionen ”cinahl headings” innan vårt 

examensarbete men vi valde att ta hjälp av denna. Vi upplever att ”cinahl headings” var till 

viss hjälp men vi fick även relevanta sökresultat utan att använda oss av funktionen. De 

artiklar vi valde att inkludera i arbetet är från olika länder runt om i världen och detta bidrar 

till att förstärka resultatdelen i arbetet. Artiklarna vi använde oss av är från: Sverige, 

Storbritannien, Kanada, USA, Thailand, Sydafrika och Australien. Detta gjorde att vi kunde 

skapa oss en bredare bild av de närståendes upplevelser runt om i världen. Ytterligare ett sätt 

att styrka resultatet är att inkludera citat från de närstående i de olika artiklarna. Vi valde att 

skriva citaten på engelska för att undvika misstolkningar vid översättning. För att få en så 

rättvis och aktuell bild som möjligt av hur de närstående upplever vardagen valde vi artiklar 

publicerade efter år 2000. Därför att hälso- och sjukvården förbättras och tillgången på 

information förändras i takt med att länder växer och utvecklas. 

 

Arbetet med analysen tyckte vi var intressant och spännande för att vi hittade många liknande 

delar i alla artiklar och vår metod för analysering och sammanställning var relativt lätt att 

genomföra. I början med arbetet av resultatet hade vi flera teman som vi sedan slog ihop till 

mer övergripande teman och ordnade sub-teman under. Vi omarbetade dels rubrikerna på 

temana och sub-temana ett flertal gånger för att tydliggöra att rubrikerna svarade mot vårt 

syfte, undvika upprepning och splittring av liknade resultat under flera olika sub-teman. 

Arbetet med att ta fram övergripande titlar till våra teman och tydliga rubriker till våra 

subteman tyckte vi var svårt. Därför att vi upplevde att olika subteman gick in i varandra och 

de var svåra att särskilja. 

 

 

Resultatdiskussion 

Även om de närstående i artiklarna hade olika bakgrund, kom från olika kulturer och hade 

varierande ekonomiska förutsättningar fann vi många likheter mellan dem. Såsom att de 

upplevde förändringar i relationerna och vardagslivet samt upplevelse av fysisk och psykisk 

påverkan samt bristande information. Genom arbetet med resultatet fick vi en ökad insikt i 

betydelsen av att känna stöd från vänner och övrig familj hos de närstående och hos dem som 

drabbats av sjukdomen stroke. En del närstående beskrev att de kände en avsaknad av besök 

och kontakt med vänner efter att stroken inträffat (Bäckström & Sundin, 2010; White et al., 
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2007). Detta nämns även i artikeln av Hare, Rogers, Lester, McManus och Mant (2006) där de 

närstående beskrev känslan av isolering när vänner till personen som drabbats av stroke 

tenderade att komma på färre besök, till följd av att de hade svårt med de förändringar som de 

upplevde hos personen som drabbats av stroke. Liknande resultat återfinns även i artikeln av 

Wallengren, Segesten och Friberg (2008) där de närstående upplevde en negativ påverkan på 

relationerna till övrig familj och vänner, till följd av att personen som drabbats av stroke hade 

en begränsad kommunikationsförmåga. 

 

För att få någon för de närstående att samtala med, dela sina upplevelser och känslor med som 

uppkommit i den nya situationen såg vi ett behov av stödgrupper. Om de närstående inte får 

detta behovet tillfredsställt tror vi att lidandet kan öka. Wiklund (2003) beskriver att när 

lidandet blir svårt har människan en förmåga att skapa avstånd till det som upplevs som 

besvärligt. Risken ökar för att personen blir främmande för sig själv, sina erfarenheter och sin 

kontext. För att kunna återskapa upplevelsen av sammanhang kan en lidandeberättelse skapas, 

vilken enligt Wiklund är delad i tre delar. Den första är berättande där personen får formulera 

problemet och leta svar på frågor som: Varför just jag och varför just nu? (Wiklund, 2003 

s.173). Den andra är att skapa en lidandeberättelse där personen funderar över 

händelseförloppet samt händelser som inträffat. På så sätt skapas en struktur runt det som varit 

svårt. Tredje fasen är att göra lidandeberättelsen till en del av personens livsberättelse för de 

båda hör ihop. Genom att verbalisera sina upplevelser är det lättare att ta till sig det som hänt. 

Berättelsen ökar förståelsen för det som skett och det som kommer hända, vilket leder till 

upplevelse av mening och sammanhang. Därför tror vi att en stödgrupp skulle kunna fylla ett 

syfte, där de närstående får träffa andra närstående till personer som drabbats av stroke och 

har liknande erfarenheter. För att eventuella frågor som kommer upp inom gruppen skall 

kunna besvaras, ser vi gärna att det i dessa stödgrupper finns en sjuksköterska med erfarenhet 

av strokevård. I gruppen kan de närstående både dela med sig och ta lärdom av andras 

kunskap samt en chans att öka sina sociala kontakter. Vi finner stöd för vår teori om behovet 

av stödgrupper hos Sand (2002) som beskriver att i stödgrupper känner ofta de närstående sig 

sedda och de får även sina röster hörda. 

 

När vi arbetade med resultatet lade vi märke till det stora antal närstående som inte kände sig 

sedda. Många av dem upplevde att de inte blev tillfrågade om de kände att de kunde ta på sig 

rollen som vårdare för personen som drabbats av stroke (Bäckström & Sundin, 2010; 

O’Connell & Baker, 2004; Smith et al., 2004; Kerr & Smith, 2001). Bergh (2003) beskriver 

att det är sjuksköterskans ansvar att göra de närstående förberedda innan vårdtagaren skrivs 

hem. I artikeln av Hare, et al. (2006) beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonalen antog att 

make/makan kunde utföra den vård som krävdes. Många närstående upplevde en avsaknad av 

information, de upplevde att de var i behov av mer kunskap och information än de fått. Hare, 

et al. (2006) skriver vidare i sin studie att den information de närstående ville ha inte bara 

bestod i hur det var att leva med stroke och problem som kunde uppstå. De ville även få 

information om hur anpassningar i hemmet skedde, råd om bidrag och förmåner, möjligheter 

att deltaga i nätverk och hur de förhindrade ytterligare strokeanfall. Detta liknar det vi kommit 

fram till i resultatet där flera närstående kände behov av kunskap om riskfaktorer, mediciner 

och återfall (Thomas & Greenop, 2004; Smith et al., 2004). International council of nurses 

(ICN) är en etisk kod för sjuksköterskor som översatts till svenska av Svensk 

sjuksköterskeförening (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Den lyfter sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden: 

 

att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007 s. 4). 
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Sjuksköterskan skall vårda den enskilda patienten, familjen och allmänheten. Vidare skall 

sjuksköterskan ta ansvar för att den enskilda individen ges information som bör leda till 

samtycke om vård och behandling (Svensk sjusköterskeförening, 2007). I och med detta anser 

vi att de närstående skall tas med i samtal som rör patientens framtida vård om patienten själv 

önskar detta. Enligt Bergh (2003) är det sjuksköterskans uppgift att identifiera de närståendes 

behov av kunskap. Den information och undervisning som sedan ges skall vara anpassad till 

de närståendes behov. För att möjliggöra detta är det av stor vikt att etablera en god kontakt 

med den närstående så de känner sig bekräftade. För att vidare öka chansen för de närstående 

att ta till sig informationen är det värdefullt att känna av vart den närstående befinner sig 

kunskapsmässigt, hur intresserad mottagaren är samt att känna av vilken kunskap som 

efterfrågas. Bergh beskriver också vikten av att ställa motfrågor och att stämma av med de 

närstående för att försäkra sig om att denne uppfattat informationen. Vi tycker det är 

oacceptabelt att så pass många närstående upplever brist på information (Bäckström & 

Sundin, 2010; White et al., 2007; O’Connell & Baker, 2004; Thomas & Greenop, 2008; Smith 

et al., 2004; Weaver-Moore et al., 2002; Niyomthai et al., 2010; Kerr & Smith, 2001) när det 

är en del i sjuksköterskans uppgifter att förmedla detta. Sjuksköterskan ska presentera 

befintliga och aktuella resurser som finns tillgängliga i samhället som både personen som 

drabbats av stroke och de närstående kan ha nytta av. Sjuksköterskan är en offentlig aktör som 

är informerad och medveten om hjälp och stöd som ska finnas efter sjukskrivning.  

 

Som vi tidigare nämnt i resultatet så tyckte de närstående att den information de fick var given 

vid fel tidpunkt (Thomas & Greenop, 2004; Smith et al., 2004) och detta tycker vi bör beaktas 

av sjuksköterskan när hon/han lägger upp en planering. Vår synpunkt är att om behovet av 

information hos de närstående brister kan vården som de utför i hemmet påverkas negativt 

samt skapa ett vårdlidande. Enligt Wiklund (2003) orsakas inte vårdlidande utav vård utan 

även till följd av utebliven vård. För att motverka detta önskar vi att större hänsyn tas till de 

närstående och informationen anpassas till tid och rum. Samt att sjuksköterskan använder sig 

av den skriftliga information som finns tillgänglig. I Sverige håller informationsmaterialet 

enligt Wallengren (2009) god kvalitet, dock varierar informationsinnehållet stort mellan olika 

enheter i landet. 

 

Något som vi funderat på under arbetets gång är den press som många av de närstående lever 

under. De beskriver att de känner sig ofta trötta och upplever en negativ påverkan på deras 

egen hälsa (Weaver-Moore et al., 2002; Kerr & Smith, 2001). I artikeln av Wallengren et al. 

(2008) nämns de närståendes utveckling av bland annat magsmärtor, högt blodtryck, fysisk 

smärta och sömnstörningar. De kände även en brist på energi i samband med att kraven ökade 

på dem. Även Benzein och Savenman (2004) pekar på att när en person drabbas av ohälsa 

påverkar detta övriga familjen i form av stress som kan uttrycka sig i vrede och skuld. Vilket 

kan öka graden av lidande och osäkerhet inför framtiden. Vi tror det är viktigt att hälso- och 

sjukvården uppmärksammar de närståendes hälsa, till exempel vid återbesök med personen 

som drabbats av stroke. För att vid behov föreslå tänkbara avlastningsåtgärder och underlätta 

återhämtning hos de närstående. 
 

 

Praktiska implikationer 

 

Vi anser att det fortfarande finns ett behov av mer forskning kring hur de närstående 

upplevelser att vårda en person som drabbats av sjukdomen stroke. För att granska hur 

stödgrupper kan stödja närstående önskar vi även se forskning kring detta i framtiden. 
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BILAGA 1 

 

Titel 

 

The experience of being a middle aged 

close relative of a person who has 

suffered a stroke – six months after 

discharge from a rehabilitation clinic. 

 

Författare: 

Bäckström, B. & Sundin, K. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian journal of caring science. 

 

Årtal: 2010. 

 

Land: 

Sverige. 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Att vara en nära närstående 

för med sig konsekvenser när 

deras livssituation förändras 

över tid. 

 

Syftet är att belysa 

upplevelsen av att vara 

medelålders anhörig till en 

person som drabbats av 

stroke, sex månader efter 

utskrivning från en 

rehabiliteringsklinik. 

Metod 

 

Narrativa intervjuer 

med innehållsanalys. 

 

Deltagarna var nio 

personer. Två män och 

sju kvinnor. Åldern 

var mellan 40 till 64 

år. Kriterier var att det 

var nära anhöriga till 

patienten.     

Resultat 

 

Resultatet innefattade ett 

tema: ”Struggling for 

control and a renewal of 

family life in the shadow 

of suffering and hope.” 

Detta tema hade fem sub-

teman. Den största 

iakttagelsen var att de 

anhöriga upplevde en 

konflikt mellan att vara 

nära anhörig och vårdare. 

 

 



 

 

 

Title 

 

Barriers and facilitators to caring for 

individuals with stroke in the 

community: The family´s experience. 

 

Författare: 

White, C. L., Korner-Bitensky, N., 

Rodrigue, N., Rosmus, C., Sourial, R., 

Lambert., S. & Wood-Dauphinee, S. 

 

Tidskrift:  

Canadian journal of neuroscience 

nursing. 

 

Årtal: 2007. 

 

Land: Kanada & USA 

 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

I dagens hälso- och sjukvård 

får ofta familjen ta ett större 

omvårdnadsansvar. Vilket 

inte minst ses bland dem som 

vårdar en person som 

insjuknat i sjukdomen stroke. 

 

Syftet är att undersöka 

anhörigas uppfattningar om 

de hinder och uppgifter som 

uppleva av dem i rollen som 

vårdare för en person som 

insjuknat i stroke. 

Metod 

 

Fokusgrupper samt 

individuella intervjuer 

med innehållsanalys 

(när det kom för få 

deltagare till 

fokusgrupperna 

genomförde forskarna 

individuella 

intervjuer).  

 

Deltagarna var 14 

personer. Majoriteten 

var över 50 år, hälften 

var kvinnor  

Resultat 

 

Studien kom fram till två 

övergripande resultat 

(”barriers” och 

”facilitators”) och med 

totalt nio underrubriker: 

Brist på samarbete med 

hälso- och 

sjukvårdteamet och 

support för de anhöriga, 

intensitet i 

vårdgivarrollen och 

negativa 

livsstilsförändringar. 

Samarbete i vården, 

framsteg mot normalitet, 

stödjande social miljö 

samt tillgång på 

samhällsresurser. 

 



 

 

 

Title 

 

Caregivers experiences and perceptions 

of stroke. 

 

Författare: 

Thomas., M. & Greenop, K. 

 

Tidskrift:  

Health SA Gesondheid, The 

Interdisciplinary Health Sciences 

journal 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Sydafrika 

 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Ett ökande antal människor 

drabbas av stroke och flertalet 

får sin rehabilitering i 

hemmet vilket skapar 

betydande konsekvenser 

bland de närstående. 

  

Syftet är att utforska 

svårigheter i omvårdnaden av 

en person som drabbats av 

stroke utfört av den 

närstående. Både 

uppfattningar och upplevelser 

av hälso- och sjukvården. 

Metod 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

innehållsanalys. 

 

Deltagarna var partner 

eller barn till en person 

som drabbats av stroke. 

Två män och fyra 

kvinnor. Åldern var 

mellan 16 till 67 år. 

Resultat 

 

Studien kom fram till att i 

samband med 

omvårdnaden uppkom 

rollförändringar mellan 

personen som drabbats av 

stroke och de närstående. 

Störningar i 

familjerelationerna, 

sociala svårigheter, 

fatigue, orolighet, 

depression, ensamhet, 

frustration och 

ekonomiska problem. 

 



 

 

 

Titel  

 

Managing as carers of stroke survivors: 

Strategies from the field. 

 

Författare: 

O'Connell.,B. &   Baker, L. 

 

Tidskrift: 

International journal of nursing 

practice.  

 

Årtal: 2004. 

 

Land:  
Australien. 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Familjemedlemmar förväntas 

ta ett större ansvar för den 

komplexa omvårdnaden av 

deras närstående i hemmet. 

 

Syftat är att undersöka 

vårdarens perspektiv av stöd 

och informationsbehov i 

samband med vård av en 

person som drabbats av 

sjukdomen stroke. 

Metod 

 

Explorativ, deskriptiv 

design med semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Intervjuerna var 

antingen telefon- eller 

”face-to-face” 

intervjuer.  

  

Totalt intervjuades 37 

personer, majoriteten av 

dessa var make/maka, 

till personen som 

drabbats av stroke. 

Övriga var barn, nära 

anhöriga eller vänner. 

Antalet kvinnor 

dominerade. 

 

 

Resultat 

 

Studien 

uppmärksammade 

vårdarnas osäkerhet kring 

vårdgivarrollen och 

framtiden samt ett antal 

copingstrategier som de 

använde sig av. 

 



 

 

 

Titel 

 

Informal carers experience of caring for 

stroke survivors. 

 

Författare:  

Smith, L. N.,  Lawrence, M.,  Kerr, S. 

M.,  Langhorne, P. & Lees, K. R. 

 

Tidskrift: Journal of advanced nursing. 

 

Årtal: 2004 

 

Land: Storbritannien. 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Ansvaret på att vårda en 

person som drabbats av 

stroke faller ofta på famlje-

medlemmar som inte själva 

har valt att ställa upp som 

vårdare. 

 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen av att vårda en 

person som drabbats av 

stroke, ett år efter anfallet i 

Skottland.  

Metod 

 

Semi- strukturerade 

intervjuer. Dataanalys 

enligt NUD*IST (Non- 

numerical Unstructed 

Data Indexing 

Seartching Theorising). 

Utifrån detta skapade 

de kategorier enligt 

Evans (2001). 

 

Deltagarna var 90 

personer, varav 25 män 

mellan 19-84 år och 65 

kvinnor mellan 26-78 

år. 

Resultat 

 

Studien 

uppmärksammade 

närståendes upplevelse av 

brist på information och 

kunskap, anpassningar till 

den nya situationen och 

förändringar i 

relationerna. 

 



 

 

 

Titel 

 

Family strength in Caring for a Stroke 

Survivor at Home.  

 

Författare: 

Niyomthai, N.,Tonmu-kayakul, O., 

Wonghongkul, W., Panya, P. & 

Chanprasit, C.  

 

Tidskrift:  
Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Thailand 

 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Mer är 80 % av personerna 

som drabbas av stroke i 

Thailand skrivs ut från 

sjukhuset till hemmet men 

99 % av dem behöver 

stöttning i vardagen av 

familjemedlemmarna.  

 

Syftet är att utforska 

innebörden av familjens 

styrka vid omvårdnad av en 

person som drabbats av 

stroke. 

 

Metod 

 

Hermeneutisk- 

fenomenologisk metod.  

 

Deltagarna var från sex 

familjer (16 

familjemedlemmar). 

Medlemmarna 

inkluderade både maka, 

döttrar, söner och 

svärsöner. Elva var 

kvinnor och fem var 

män. 24-67 år gamla.  

Resultat 

 

Studien kom fram till tre 

teman: Närståendes 

upplevelser av att 

överkomma svårigheter 

med hjälp av hopp. 

Inlärning av 

omvårdnadsfärdigheter 

och utförandet av en god 

omvårdnad samt att 

etablera ett 

ansvarstagande inom 

familjen. 

 

http://www.tnc.or.th/PDF%20Journal/journal2553/Pacific%20Rim/vol14_2.pdf
http://www.tnc.or.th/PDF%20Journal/journal2553/Pacific%20Rim/vol14_2.pdf


 

 

 

Titel 

 

Perspectives of caregivers of stroke 

survivors: Implications for nursing. 

 

Författare:  

Weaver Moore, L., Maiocco, G., 

Schmidt, S. M., Gou, L. & Estes, J. 

 

Tidskrift:  
Medsurg Nursing. 

 

Årtal: 2002.  

 

Land: USA. 

Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Till följ av tidigare utskrivning 

från sjukhus av personer som 

drabbats av stroke får oftast de 

närstående utföra komplex 

omvårdnad under längre 

tidsperioder jämfört med 

tidigare. 

 

Syftet är att utforska 

närståendes upplevelser av att 

vårda en person som drabbats 

av stroke. 

Metod 

 

Semi- strukturerade 

intervjuer. 

 

Åtta deltagare, varav fem 

kvinnor och tre män. 30-

80 år gamla. Deltagarna 

var make/maka, mödrar 

och bror till personerna 

som drabbats av stroke.  

Resultat 

 

Studien belyser 

närståendes upplevelser 

av svårigheter i 

vårdgivarrollen, behovet 

av konstant vård för 

personen som drabbats 

av stroke samt minskat 

socialt umgänge och 

försämringar i den egna 

fysiska hälsan. 
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Perspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

närståendeperspektiv. 

Problem och syfte 

 

Sjukdomen stroke är vida känd 

som en av de största 

dödsorsakerna och anledning 

till funktionsnedsättning. Upp 

till en tredjedel av de som 

drabbats av stroke är beroende 

av hjälp från en närstående. 

 

Syftet är att utforska 

närståendes upplevelser som 

anhörigvårdare till en person 

som drabbats av stroke.  

Metod 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Tjugotvå närstående 

besöktes en gång cirka 

ett år efter stroketillfället. 

Deltagarna bestod av 13 

kvinnor och nio män, 21-

90 år gamla. De var 

maka/make, son/dotter 

eller svärdotter till 

personen som drabbats 

av stroke. 

Resultat 

 

Huvudteman i studien 

innefattar vikten av 

fysiska förberedelser, 

emotionellt stöd, 

tillgång av information 

och stöd från hälso- och 

sjukvården. 

 


