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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Stroke innebär en stor omställning för personen som har insjuknat men också för 
anhöriga. Sjuksköterskan ska finnas där som stöd till anhöriga för att de enklare ska kunna 
hantera den nya livssituationen. Dagens sjukvård har inte tillräckligt med kunskap om 
anhörigas informationsbehov, vilket leder till att anhöriga inte får det stöd de behöver.   
Syfte: Syftet var att belysa anhörigas informationsbehov när en familjemedlem insjuknat i 
stroke. 
Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats där 
artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom det att anhöriga var intresserade av att erhålla information 
som var anpassad till deras situation och som kunde hjälpa dem individuellt. Informationen 
gav även anhöriga en bättre förståelse för vad som hade hänt och på vilket sätt de kunde 
stödja deras familjemedlem. Det framkom även att anhöriga ville ha allmän information för 
att kunna förbereda sig inför vad som skulle komma efter sjukhusvistelsen och för att hantera 
sin vardag bättre. 
Slutsats: Det framkom att anhöriga hade ett stort informationsbehov, men de upplevde att 
den information de fick av sjuksköterskan ofta var både begränsad och irrelevant gällande 
deras unika situation. Detta resulterade i att anhöriga kände sig tvungna att söka information 
på egen hand. Det framkom att anhöriga inte var intresserade av att få information som inte 
berörde dem utan de önskade att få individanpassad information. Anhöriga var även i behov 
av att få allmän information med syfte att få förståelse för den nya livssituationen och för att 
känna sig förberedda inför att deras familjemedlem skulle skrivas ut till hemmet. 
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Inledning 

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar, där cirka 30 000 svenskar insjuknar varje år 

(Riks-stroke, 2006). Antalet kommer med sannolikhet att stiga, då medellivslängden ökar och 

förekomsten av stroke är relaterad till hög ålder (Socialstyrelsen, 2009). När en person 

insjuknar i stroke sker det relativt plötsligt och innebär en stor omställning i livet både för 

personen som insjuknat samt anhöriga, vilket kan resultera i att anhöriga känner sig 

oförberedda inför den nya vardagen (Wachters-Kaufmann, Schuling, The & Meyboom-de-

jong, 2005). Allt fler personer som insjuknat i stroke skrivs ut till hemmet efter en kort tid på 

sjukhuset, vilket leder till att anhöriga tillskrivs mer ansvar (Gosman-Hedström & Claesson, 

2005). Detta resulterar i att anhöriga både behöver stöd och information från sjukvården 

gällande vad som förväntas av dem då de ska vårda en familjemedlem i hemmet (Hutler-

Åsberg, Söderholm & Hals-Beglund, 2013). Enligt Wright och Leahey (2009) har anhöriga 

en betydelsefull roll för välbefinnandet hos personer som insjuknat i stroke. För att anhöriga 

ska orka med det tunga arbetet som det innebär att vårda en familjemedlem är det betydande 

att de får möjlighet till kunskap och information (ibid.). 

 

Anhörigas informationsbehov bör tas på allvar, dock saknas det metoder och redskap för att 

kunna informera anhöriga hur de vårdar en familjemedlem i hemmet (Åsberg, Söderholm, 

Bjarne & Johansson, 2014). Almborg, Ulander, Thulin och Berg (2009) hävdar att 

sjuksköterskan saknar kunskap om anhörigas informationsbehov och bör därför öka sina 

kunskaper kring området. Sjuksköterskans kunskapsbrist kan leda till att anhöriga inte får det 

stöd som krävs för att situationen efter sjukhusvistelsen ska bli så bra som möjligt (ibid.).  

 

Då anhörigas liv ändras drastiskt när en familjemedlem insjuknat i stroke är det av stor 

betydelse att de får den information och den kontakt med vården som de behöver för att 

hantera den nya rollen som vårdare. Sjuksköterskan har som ansvar att delge information och 

kunskap om stroke till anhöriga med syfte att de ska känna sig förberedda inför den nya 

vardagen efter sjukhusvistelsen. En sammanställning av den befintliga forskningen kring 

området kan bidra till en ökad förståelse för anhörigas situation och behov. Studien kan bidra 

till att sjuksköterskan får ökad kunskap om anhörigas informationsbehov, vilket kan resultera 

i att anhöriga får ett bättre stöd när en familjemedlem insjuknat i stroke. 
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Bakgrund 

Stroke 

Stroke, även kallat slaganfall, innefattar både hjärnblödning och hjärninfarkt (Socialstyrelsen, 

2009). Tillståndet innebär att det uppstår syrebrist i hjärnans vävnad, vilket kan leda till att 

personen som insjuknat omkommer om inte akuta åtgärder vidtas. I detta skede är det 

vårdpersonalens uppgift att försöka begränsa hjärnskadan (ibid.). Stroke är en av den 

vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna människor och är dessutom den 

tredje vanligaste dödsorsaken efter cancer och hjärtinfarkt (Riks-Stroke, 2013). Det finns 

flera orsaker till varför en människa insjuknar i stroke, exempelvis cigarrettrökning, högt 

blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, ärftlighet, ett medfött bråck eller ökad konsumtion av alkohol 

(Lei, Wu, Liu, & Chen, 2014). Konsekvenser som kan komma att uppstå efter en stroke är 

exempelvis halvsidig förlamning, försämrad syn, afasi och sensoriska svagheter (Girolami, 

Frosch & Anthony, 1999). Konsekvenserna av sjukdomen kan bli kroniska eller minska med 

tiden. Skadorna som uppkommer efter stroke skiljer sig från person till person och påverkar i 

de flesta fall personen psykiskt, fysiskt och socialt (Mosley, Nicol, Donnan, Thrift & Dewey, 

2013). 

 

Grant, Glandon, Elliott, Giger och Weaver (2004) skriver att stroke borde ses som en 

familjesjukdom då hela familjen påverkas av sjukdomen och måste anpassa sig till den nya 

livssituationen. Personen som insjuknat i stroke blir oftast under en längre eller permanent tid 

beroende av stöd och praktisk hjälp på grund av konsekvenserna som kan uppstå efter en 

stroke (ibid.).  

Anhörig i strokesjukvården 

Enligt Socialstyrelsen (2016) definieras anhörig som en medlem i familjen eller en nära 

släkting. Det associeras ofta till en person som har direkta blodsband. I denna studie avses 

anhörig som make, maka, sambo och barn över 18 år. Begreppet familjemedlem syftar i 

föreliggande studie till den person som har insjuknat i stroke. 

 

Enligt Wallengren, Friberg och Segesten (2008) sker det många förändringar hos anhöriga 

när en familjemedlem insjuknat i stroke. Anhöriga som deltog i studien upplevde en oro när 

de såg fysiska förändringar som var främmande för dem. Wallengren et al. (2008) skriver att 
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de blev medvetna om att familjemedlemmen som insjuknat i stroke eventuellt skulle bli 

beroende av dem för resten av livet eller att de eventuellt inte skulle överleva. Anhöriga 

kände också oro över att behöva vårda familjemedlemmen utan vägledning och stöttning från 

sjukvården (ibid.). 

Sjuksköterskans omvårdnad vid stroke 

Enligt Burton (2000) är omvårdnaden vid stroke komplicerad och innefattar en del olika 

professioner, exempelvis sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, dietist och arbetsterapeut. En 

av sjuksköterskans uppgifter är att samordnar de olika resurserna och planerar vården för att 

gynna patientens välbefinnande (Burton, 2000; Medin, Nordlund & Ekberg, 2004). 

Sjuksköterskan är en stor del av patientens vardag under sjukhustiden och bör därför vara 

delaktig i alla delar av patientens vård för att exempelvis bibehålla rehabiliteringen när 

fysioterapeuten inte är närvarande (Burton, 2000; Medin et al., 2004). Omvårdnaden som 

sjuksköterskan utför bör byggas på respekt gentemot patientens integritet och 

självbestämmande, den ska utformas och genomföras i samråd med patienten och anhöriga 

(Medin et al., 2004). Under de första fyra veckorna efter att stroken inträffat sker främst 

förbättringar i den fysiska förmågan (Vermeulen, Buijck, Stegen, Eijk, Koopmans & 

Hafsteinsdóttri, 2013). De fysiska förbättringarna är sedan som mest synliga upp till sex 

månader efter att sjukdomen inträffat. Under återhämtningsfasen har sjuksköterskan ett stort 

ansvar som sedan tillskrivs anhöriga efter utskrivningen. Sjuksköterskan bör därför inkludera 

anhöriga i omvårdnaden samt stötta och motivera dem, vilket leder till att övergången från 

sjukhuset till hemmet blir så effektiv som möjligt (Medin et al., 2004; Burton, 2000). 

 

Enligt Burton (2000) är omvårdnaden en betydande faktor i rehabiliteringen vid 

strokesjukvård. Sjuksköterskan har förmåga att kunna påverka kvalitén av resultatet som 

patienten kan uppnå i sin rehabilitering. I sjuksköterskans omvårdnad är det enligt Burton 

(2000) betydelsefullt att skapa ett partnerskap med både patienten och anhöriga för att 

förbättra välbefinnandet hos båda parterna. Sjuksköterskan ska även finnas tillgänglig som 

stöd och lyssna på patienten och anhöriga samt uppmuntra dem till positivt tänkande. Enligt 

Medin et al. (2004) finns det en del olika problemområden som sjuksköterskan bör 

uppmärksamma och bedöma i ett tidigt skede. Det kan handla om aktiviteter som gör att 

patienten klarar av att kommunicera, samt vara psykiskt och fysiskt välmående (ibid.). 
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Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan kunna visa 

professionella värden såsom respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. En del 

av sjuksköterskans yrkesutövning är att kunna medverka till en vårdkultur som främjar en 

öppen dialog. Koden syftar till att handla etiskt och att upprätthålla omvårdnadens 

värdegrund. Det hör till sjuksköterskans arbetsuppgifter att erbjuda vård till alla människor så 

som enskilda individer, familjer och samhället. Sjuksköterskan ska vara medveten om de 

yrkesroller som finns inom personalgruppen och vad de har för arbetsuppgifter samt kunna 

samordna de olika professionerna. Utöver detta ska sjuksköterskan även vara medveten om 

sina arbetsuppgifter för att på så sätt kunna särskilja dem från andra professioners uppgifter 

(ibid.).  

Teoretisk referensram 

Travelbee (1971) är en omvårdnadsteoretiker som har skapat en interaktionsteori som bygger 

på kommunikationen mellan patient, anhörig och sjuksköterska. Travelbee (1971) var även 

den första omvårdnadsteoretikern som såg vikten av att involvera patientens anhöriga i 

vården. De anhöriga kan ge stöd och trygghet till sin familjemedlem och det är 

sjuksköterskans ansvar att kunna stödja dem på rätt sätt. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan skapar en god kommunikation med anhöriga för att kunna involvera dem i 

vården. En god kommunikation är en värdefull process där två parter delar med sig av tankar 

och känslor. Det är av vikt att sjuksköterskan kan samtala med anhöriga för att kunna ta reda 

på deras problem och upplevelser. Sjuksköterskan ska även kunna analysera informationen 

för att kunna upptäcka deras omvårdnadsbehov och åtgärder som är anpassade till den 

enskilda personen. Enligt Travelbee (1971) kan anhöriga uppleva emotionell, fysisk och 

andlig smärta när de har en familjemedlem som är sjuk. Sjuksköterskan bör även förebygga 

och bemästra sjukdom och lidande samt vid behov hjälpa patienten och anhöriga i att finna 

mening i deras nya livssituation. Travelbee (1971) skriver även om betydelsen av små 

handlingar som sjuksköterskan kan använda sig av i omvårdnaden, vilket exempelvis kan 

vara att visa extra omtanke till anhöriga. Små betydelsefulla handlingar är inte tidskrävande 

för sjuksköterskan och uppskattas av anhöriga (ibid.). 

Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas informationsbehov när en familjemedlem insjuknat i stroke. 
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Metod 

Studien utfördes i form av en litteraturstudie med kvalitativ ansats. I samband med en 

litteraturstudie studeras vetenskaplig litteratur i syfte att sammanställa tidigare 

forskningsresultat (Kristensson, 2014). Detta görs med hjälp av att ställa en 

undersökningsfråga för att sedan kunna söka litteratur för att besvara frågan. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) används en kvalitativ forskningsmetod för att beskriva, fördjupa och 

förklara upplevelser och uppfattningar. I studier med kvalitativ forskningsmetod är det 

helheten av specifika förhållanden som studeras. 

Datainsamling 

Sökningarna efter artiklar gjordes i två databaser, Cinahl och PubMed. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) innehåller båda databaserna omvårdnadsvetenskaplig forskning. 

PubMed innehåller vetenskapliga artiklar och rapporter inom bland annat medicin och 

omvårdnad. Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar och rapporter som 

inriktar sig specifikt på omvårdnad (ibid.).  

 

Sökningarna utfördes gemensamt. Sökningarna utfördes genom fritextsökningar på enskilda 

sökord för att få en helhetsbild över den existerande forskningen. Enligt Willman et al. (2011) 

innebär fritextsökning att sökningen sker på enskilda sökord. Sökorden som användes i både 

Cinahl och PubMed var: Experience, family, informal caregiving, information, information 

needs, relative, stroke och support. Till att börja med utfördes en enskild sökning av 

sökorden, sedan kombinerades dem med de booleska sökoperatorerna AND och OR. 

Sökoperatoren NOT valdes att uteslutas vid sökningarna. Genom att använda de booleska 

sökoperatorerna riktas sökningen till ett begränsat område, men behåller samtidigt relevant 

litteratur som svarar på syftet (Willman et al., 2011). Sökoperatoren AND användes mellan 

två eller flera sökord för att avgränsa sökningen och för att fokusera på huvudområdet. AND 

användes även för att kombinera sökblock och instruera databasen att minst ett sökord ur 

varje sökblock skulle finnas med i resultatet (SBU, 2013; Willman et al., 2011). OR användes 

mellan två eller flera sökord för att utvidga sökningen och för att få en större mångfald 

(Willman et al., 2011). 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna i föreliggande studie var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och vara “Peer reviewed”, vilket enligt Willman et al. (2011) innebär att artiklarna blivit 



 9 

vetenskapligt granskade av personer som forskar inom samma område. Artiklarna skulle även 

ha en kvalitativ ansats och vara begränsade till Europa. I studien ingick vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan åren 2000 – 2016. Artiklarna som användes berörde anhörigas 

informationsbehov när en familjemedlem insjuknat i stroke. Både män och kvinnor 

inkluderades i studien och anhöriga var familjemedlemmar över 18 år.  

Urval 

Sökningarna i Cinahl och PubMed resulterade i 219 träffar som lästes på titelnivå. Vidare var 

det 56 artiklar som ansågs vara relevanta för studiens syfte och lästes på abstraktnivå. Efter 

att abstrakten lästes igenom i samtliga artiklar var det 30 stycken som lästes i fulltext, då de 

svarade på föreliggande studies syfte och inklusionskriterier. Det visade sig att 22 av dessa 

artiklar inte svarade på föreliggande studies syfte och uppfyllde inte angivna 

inklusionskriterier. De åtta artiklar som kvarstod och stämde överens med syftet samt 

uppfyllde inklusionskriterier för föreliggande studie lästes noggrant igenom. Enligt Willman 

et al. (2011) bör sökningen kompletteras med en manuell sökning, vilket kan ske genom att 

söka efter artiklar i referenslistor till artiklar. Genom den manuella sökningen hittades tre 

artiklar som ansågs passande till studiens syfte. Sammanlagt var det elva artiklar som ansågs 

vara relevanta för studien och valdes ut för kvalitetsgranskning (se Bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman et al. (2011) betyder kvalitetsgranskning en kritisk värdering av 

vetenskapliga artiklar. Granskningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes först enskilt 

för att sedan diskuteras tillsammans. Enligt Willman et al. (2011) får granskningen en större 

tyngd om minst två personer granskar artiklarna och diskuterar tolkningarna av dem. 

Artiklarna granskades utifrån Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod (se Bilaga 2). Bedömningsmallen innehöll 20 frågor, där poängsättningen 

var noll till tre poäng per fråga. Bedömningen gav sedan en slutgiltig summa som delades på 

totalpoängen som i sin tur omvandlades till procent. Artiklarna betygsattes sedan med grad III 

(60%), grad II (70%) eller grad I (80%). Endast artiklar med grad I inkluderades i 

föreliggande studies resultat. Det var tre vetenskapliga artiklar som föll bort vid 

kvalitetsgranskningen då de endast uppnådd kvalitetsgrad II. De åtta resterande artiklarna 

uppnådde kvalitetsgrad I och valdes att inkluderades i studien (se Bilaga 3). 
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Dataanalys 

Resultatet från de åtta valda artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Innehållsanalysen utfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av analysmetod. Artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ska enligt Olsson 

och Sörensen (2011) analyseras med syfte att få fram det viktigaste ur artikelns resultat. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att en manifest ansats innebär att författarna arbetar med 

innehållet i textmaterialet och beskriver det synliga i texten. 

 

Först lästes artiklarna igenom enskilt och noggrant flera gånger för att skapa en bättre 

helhetsbild och för att få en djupare förståelse för artiklarnas resultat, vilket enligt Graneheim 

och Lundmans (2004) beskrivning är det första steget i innehållsanalysen. I andra steget 

valdes meningsenheter ut från artiklarna, som svarade på föreliggande studies syfte. 

Meningsenheterna diskuterades och lästes igenom för att kunna utesluta onödig text som inte 

hade någon betydelse. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter en 

sammanställning av meningar, ord eller uttalande som innehåller information utifrån studiens 

syfte. Det är betydande att inte plocka ut för långa meningsenheter eftersom de då kan 

innehålla flera betydelser. Korta meningsenheter är inte heller gynnsamt då betydelsefull 

information kan försvinna av misstag (ibid.). Slutligen var det 93 meningsenheter som 

översattes från engelska till svenska, vilket var tredje steget i innehållsanalysen. Översättning 

till svenska gjordes för att lättare förstå innebörden av texten. I det fjärde steget 

kondenserades meningsenheterna för att få fram kärnan i texten. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är kondensering en process där den utvalda meningsenheten kortas ner utan 

att tappa dess innebörd. I det femte steget togs det ut koder från meningsenheterna, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett eller några få ord som beskriver det viktiga 

innehållet i kondenseringen. Det sjätte steget i innehållsanalysen var att sortera koderna i 

olika kategorier. Av innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier. Exempel på 

analysförfarande redovisas i bilaga 4.  
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Resultat 

Analysen som grundades på åtta vetenskapliga artiklar resulterade i tre huvudkategorier. De 

tre huvudkategorierna var Vikten av att få individanpassad information, Information för att 

skapa förståelse om stroke och Allmän information för att hantera vardagen. 

 

 

Vikten av att få individanpassad information  

Anhöriga förklarade att de var intresserade av att få information som var anpassad till deras 

situation och som kunde hjälpa dem individuellt. De efterfrågade information om stroke som 

var anpassad till deras familjemedlem och som var relevant för deras verklighet. Information 

som inte var individanpassad upplevdes som ointressant och förvirrande för de flesta 

anhöriga (Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2012; Wallengren, Segesten & Friberg, 

2010). 

 

A flood of information, much of which does not apply to the patient’s 

specific situation, however, confuses most relatives (Van der Smagt 

Duijnstee, Hamers & Abu-Saad, 2000, s.48). 

  

Informationsbehovet hos anhöriga varierade beroende på hur mycket eller lite deras 

familjemedlem blivit påverkad av sjukdomen. Anhöriga tyckte därför att sjuksköterskan ska 

kunna identifiera vilken typ av information som var relevant för deras specifika situation och 

förmedla det (Cecil, Parahoo, Thompson, McCaughan, Power & Campbell, 2010; Van der 

Smagt-Duijnstee et al., 2000). Den individanpassade informationen fick inte bara anhöriga att 

förstå sin nya livssituation bättre, de upplevde också att fick bättre kontakt med 

Vikten av att få 

individanpassad 

information 

Information för 

att skapa 

förståelse om 

stroke 

Allmän 

information för 

att hantera 

vardagen 
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familjemedlemmen. Många uttryckte vikten av att få skriftlig information då de var medvetna 

om att de inte alltid var mottagliga till den muntliga informationen som gavs vid den 

stressande situationen. Det framkom även att många anhöriga önskade en kombination av 

muntlig och skriftlig information (Cecil et al., 2010; Wallengren et al., 2010; Van der Smagt-

Duijnstee et al., 2000; Cecil et al., 2012). 

Information för att skapa förståelse om stroke 

Anhöriga tyckte att informationen gav dem bättre förståelse för stroke och dess 

konsekvenser, samt hur de skulle stödja deras familjemedlem. Det framkom dock att en del 

anhöriga tyckte att informationen de fick av sjuksköterskan var otillräcklig och sökte sig 

därför vidare till stödgrupper där de kunde träffa familjer i liknande situationer (Brereton & 

Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 2002; Wallengren et al., 2010). En del anhöriga beskrev sig 

själva vara kritiska gällande informationen de fick av sjuksköterskan, då den inte stämde 

överens med hur deras verklighet såg ut. Detta ledde till att anhöriga tog eget initiativ och 

sökte information via exempelvis böcker, Internet och broschyrer. Anhöriga tyckte dock att 

informationen som hittades på egen hand var svår att förstå och gav dem inte bättre förståelse 

om stroke (Cecil et al., 2012; Cecil et al., 2010). 

 

Some [nurses] are quite helpful and do come and tell me about my dad 

and how he has been, others don't talk to me at all… They know I have 

read the [medical] notes, but I don't think I would have been told 

anything if I hadn't. I find out most things by reading the notes about his 

condition... I would have preferred someone to have come and told me 

and not have to ask… (Brereton & Nolan, 2002, s. 25-26). 

 

Anhöriga berättade att när de försökte vända sig till sjuksköterskan för att få vägledning och 

stöd, upplevde de att sjuksköterskan visade ett bristande engagemang. Anhöriga uttryckte att 

de fick ‘trycka på’ för att få rätt hjälp. De uppskattade när sjuksköterskan satte sig ner och 

lyssnade på deras frågor och gav dem stöd (Bäckström & Sundin, 2010; Brereton & Nolan, 

2000; Brereton & Nolan, 2002; Cecil et al., 2010). De kände sig tvungna till att lära sig en del 

av omvårdnaden på egen hand, då sjuksköterskan inte involverade dem. Anhöriga berättade 

att de ville öka sina kunskaper om stroke och dess konsekvenser för att skapa en förståelse för 

sjukdomen. De upplevde att i samband med att deras kunskap utvecklades ökade även deras 
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självförtroende, vilket hjälpte dem att få en bättre förståelse för deras familjemedlems 

förmågor och omvårdnadsbehov (Kerr & Smith, 2001; Brereton & Nolan, 2002; Brereton & 

Nolan, 2000). 

     

This lack of information and understanding resulted in all the carers 

taking on their role with only very limited insight into what this would 

mean (Brereton & Nolan, 2000, s. 502).   

Anhöriga berättade att de sökte information om stroke och dess konsekvenser, 

undersökningar, hjälpmedel, behandlingar, komplikationer, återhämtning, medicinering och 

rehabilitering för att kunna få en helhetsbild av sjukdomen. Anhöriga uttryckte även att de 

sökte information om vanligt förekommande känslor och reaktioner som kunde komma att 

uppstå i samband med olika situationer. Informationen gjorde det lättare för anhöriga att 

hantera sina känslor men ökade också förståelsen för familjemedlemmens sjukdom (Van der 

Smagt-Duijnstee et al., 2000; Wallengren et al., 2010). 

Allmän information för att hantera vardagen 

 

One of the things that sets carers of stroke patients apart from many other 

carers is that they generally enter their new role rather abruptly (Kerr & 

Smith, 2001, s. 430). 

 

Anhöriga upplevde känslan av att känna sig otillräckligt förberedda och informerade över hur 

de skulle gå tillväga i de vardagliga situationerna. Dessutom upplevde de flesta svårigheter 

med att veta vem de kunde vända sig till för att erhålla information (Cecil et al., 2010; 

Bäckström & Sundin, 2010; Brereton & Nolan, 2002; Van der Smagt-Duijnstee et al., 2000). 

Anhöriga förklarade att de kände sig ensamma och åsidosatta av sjuksköterskan då de ofta 

var tvungna att boka en tid för att kunna samtala eller ställa enkla frågor. Anhöriga förklarade 

att de inte kände sig delaktiga i omvårdnaden av deras familjemedlem. Vid tillfällen de visat 

sitt intresse framgick det av anhöriga att de inte fick någon respons av sjuksköterskan. Detta 

resulterade i att anhöriga upplevde svårigheter med att veta vilka omvårdnadssituationer som 

skulle kunna uppstå och hur de skulle gå tillväga i de olika situationerna. Anhöriga tyckte att 
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det var svårt att ställa frågor till sjuksköterskan utan att störa deras arbete då de upplevdes 

vara stressade. Det visade sig även att stödet från allmänläkaren var bristande (Brereton & 

Nolan, 2002; Bäckström & Sundin, 2010; Van der Smagt-Duijnstee et al., 2000; Kerr & 

Smith, 2001). Anhöriga uttryckte vikten av att sjuksköterskan fungerade som ett stöd och att 

sjuksköterskan var medveten om vilket informationsbehov de hade både under och efter 

sjukhusvistelsen. I brist på stöd från övriga familjemedlemmar samt personer i deras sociala 

omgivning uttryckte anhöriga ett ökat behov av stöd från vården (Van der Smagt-Duijnstee et 

al., 2000; Brereton & Nolan, 2002; Brereton & Nolan, 2000). 

 

It would be nice if the nurse could find a couple of minutes just to speak to 

me… Instead of me having to find the information out for myself (Brereton 

& Nolan, 2002, s. 25-26). 

 

Anhöriga upplevde att de fick för lite information om vad som händer efter sjukhusvistelsen 

och vilket stöd som skulle behövas. De berättade att när utskrivningen från sjukhuset började 

närma sig kände de osäkerhet och tvivel angående sina egna förmågor och om de var kunniga 

nog att själva ta hand om familjemedlemmen. Anhöriga förklarade att de även blev 

bekymrade över sin egna hälsa och de ifrågasatte om de var kapabla att kunna stödja och 

hjälpa deras familjemedlem (Brereton & Nolan, 2002; Cecil et al., 2010; Bäckström & 

Sundin, 2010). 

 

The carers talked about feeling ill prepared to take on some of the tasks 

involved in caring for their husband when he returned home after hospital 

discharge (Cecil et al., 2010, s. 1726). 

 

Efter utskrivningen var det många anhöriga som kände sig oförberedda att ta över vissa 

uppgifter som ingick i omvårdnadsarbetet. Detta på grund av att de inte fått korrekt eller 

tillräcklig information av sjuksköterskan. Det fanns även få möjligheter för anhöriga att 

kunna få feedback och arbeta tillsammans med sjuksköterskan i syfte att öka sin kunskap. 

Anhöriga beskrev en önskan om att känna sig ‘redo’ för utskrivningen, dock upplevde de att 

deras delaktighet aktivt motarbetades av sjuksköterskan (Brereton & Nolan, 2002; Van der 
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Smagt-Duijnstee et al., 2000). De flesta anhöriga hade fått information om stroke från 

sjuksköterskan, men upplevde att de fått för lite information om vad som skulle hända efter 

utskrivningen, om vilka tjänster som eventuellt skulle vara tillgängliga och vart de skulle 

vända sig om frågor uppkom (Kerr & Smith, 2001). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det passande att använda sig av en litteraturstudie för 

att göra en sammanställning av den forskningen som finns i dagsläget, inom ett begränsat 

område. En litteraturstudie var en lämplig metod att använda sig av för att få en bred 

kunskapsbild kring ämnet. En nackdel med att genomföra en litteraturstudie är att litteraturen 

som analyserades redan blivit analyserad av en annan författare. En empirisk studie hade 

kunnat genomföras och då hade resultat speglat mer svenska förhållanden, men på grund av 

kort tid och brist på erfarenhet ansågs detta inte vara något alternativ. Sökningarna efter 

artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Genom att välja dessa databaser 

begränsades materialet samtidigt som de gav ett brett urval. En nackdel med att endast 

använda två databaser är att utbudet kan bli begränsat som i sin tur kan påverka resultatet 

(Willman et al., 2011). PubMed och Cinahl ansågs dock vara tillräckliga, då de enligt 

Willman et al. (2011) är två av de största databaserna som innehåller forskning om hälso- och 

sjukvården. 

 

I studien valdes det att endast inkludera kvalitativa artiklar då de baseras på enskilda 

intervjuer och material från exempelvis fokusgrupper där upplevelsen sätts i fokus (Olsson & 

Sörensen, 2011). Valet att utesluta kvantitativa artiklarna kan dock bidragit till att det 

sorterades bort forskning som hade kunnat belysa resultatet från olika perspektiv och lett till 

en större överblick gällande exempelvis antalet anhöriga som har behov av information. I de 

kvantitativa studierna inkluderas ett större antal deltagare än i kvalitativa, vilket enligt Olsson 

och Sörensen (2011) leder till en ökad tillförlitlighet i studien. 

 

I föreliggande studie användes de booleska sökoperatorerna AND och OR, vilket kan ses som 

en styrka då de gav sökningen ett bredare resultat samt gjorde de möjligt att kombinera olika 

sökblock med varandra för att få fram relevanta artiklar till studien. Sökoperatoren NOT 



 16 

valdes att uteslutas i sökningarna då den kan sortera bort aktuella artiklar. Sökningarna valdes 

att inte göras med ämnesord från Cinahl Headings i Cinahl och MeSH-termer i PubMed, då 

det hittades tillräckligt med forskning för att svara på föreliggande studies syfte. Valet att 

utesluta ämnesorden kan dock ha bidragit till att forskning som svarade på studiens syfte kan 

ha sorterats bort. 

 

Artiklarna som inkluderades i resultatet kommer från olika delar av norra Europa, vilket gav 

studiens resultat ett bredare perspektiv. Enligt Willman et al. (2012) breddas perspektivet och 

trovärdigheten i studien stärks när artiklarna kommer från olika länder. Detta kan dock vara 

något som begränsat överförbarheten av resultatet eftersom att det kan vara svårt att 

specificera resultatet till ett enskilt land. Det hade eventuellt varit intressant att se hur och om 

resultatet hade ändrats om ett större utbud av artiklar från ytterligare länder varit inräknade, 

för att se om detta ämne behövs lyftas fram i större utsträckning. De inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien utfördes i länderna; England, Sverige, Nordirland, Skottland och Tyskland. 

Enligt Palier (2006) har England, Sverige, Nordirland, Skottland och Tyskland liknande 

sjukvårdssystem. De finansieras dock på olika sätt, antingen via staten eller via allmänna 

försäkringskassor. Samma vård garanteras oavsett hur de finansieras (ibid.). 

Litteraturstudiens resultat anses därmed vara överförbart till det svenska sjukvårdssystemet. 

 

Av de åtta artiklarna som inkluderades i resultatet var det sex artiklar som grundade sig på 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär det att intervjun 

vanligtvis består av några färdigformulerade frågor som under intervjun kompletteras med 

följdfrågor eller nya frågor. Detta kan ses som en styrka i de valda artiklarna då det gav en 

djupare förståelse för anhörigas informationsbehov på grund av att författarna kunde ställa 

följdfrågor som var anpassade till deras situation. En av de resterande två artiklarna grundade 

sig på strukturerade intervjuer med öppna frågor. En strukturerad intervju är uppbyggd med 

färdigformulerade frågor som ställs på samma sätt och i samma ordningsföljd, utan 

följdfrågor, till alla deltagare (Langemar, 2008). Detta kan ses som en svaghet då deltagarna i 

studien inte fick utveckla sina svar. Den sista artikeln grundades på narrativa intervjuer, 

vilket enligt Lindseth och Norberg (2004) är ett samtal i syfte att fånga intervjupersonernas 

berättelser som grundar sig på deras reflektioner och upplevelser kring ett ämne. Intervjuaren 

kan även uppmuntra till reflektioner kring berättelsen. Detta ansågs vara en fördel i 

föreliggande studie då anhöriga fick tala fritt och reflektera över sin situation. Studiens 

resultat kan ha påverkats av att artiklarna använt sig av olika metoder. 
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Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vilket kan ses 

som en svaghet då de kan finnas relevant forskning på andra språk som inte inkluderades i 

denna studie. För att öka tillförlitligheten till att artiklarna uppfattades rätt lästes de noggrant 

igenom ett flertal gånger enskilt och diskuterades sedan. Inklusionskriteriet att deltagarna i 

artiklarna skulle vara över 18 år valdes för att endast inkludera vuxna människors 

informationsbehov och utesluta barnens. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, vilket kan anses vara en styrka i studien då det enligt Willman et al. 

(2011) innebär att artikeln har blivit granskad av personer som är insatta i ämnet innan 

publicering. Ytterligare ett inklusionskriterie för studien var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2000 och 2016. Det anses vara en styrka då studien grundas på den 

senaste forskningen och äldre forskning som inte är relevant sållats bort.  

 

Granskning av artiklarna gjordes med hjälp av Olsson och Sörensens (2011) 

bedömningsmall. Alla frågorna i bedömningsmallen inkluderades, vilket kan ses som en 

fördel då alla delar i artiklarna granskades. Fördelen med Olsson och Sörensens (2011) 

bedömningsmall var att den var lätt att använda, samt att alla artiklar granskades utifrån 

samma kvalitetsaspekter, vilket medförde ett tillförlitligt resultat. Alla artiklarna som valdes 

ut granskades och kontrollerades av båda skribenterna och uppnådde grad I (80%). Det 

ansågs vara en styrka att enbart inkludera artiklar med grad I då de hade hög tillförlitlighet. 

 

I denna studie användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys för 

kvalitativa studier. Genom att noga planera tillvägagångssättet i analysprocessen innan den 

genomfördes ledde det till att det blev enklare att ta sig an materialet. Vid innehållsanalysen 

valdes meningsenheterna ut enskilt för att sedan diskutera och jämföra likheter och 

skillnader. Fördelen med tillvägagångssättet var att texterna och meningsenheterna 

granskades två gånger för att säkerställa att rätt meningsenheter inkluderades i studiens 

resultat. Vidare översattes meningsenheterna från engelska till svenska, vilket kan ha medfört 

en viss tolkning. Vid översättningen användes ett engelskt lexikon för att få en korrekt 

översättning. Det fanns en del svårigheter i att sortera ut de olika meningsenheterna i 

kategorier då vissa meningsenheter passade in i flera kategorier. Som lösning skrevs 

meningsenheterna ut i pappersform för att få en bättre översikt i kategoriseringen, vilket var 

en fördel då meningsenheterna granskades en gång till gemensamt. Formulering av rätt 

huvudkategorier var svårt då det tog tid att hitta bra och övergripande benämningar. 
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Resultatsdiskussion 

I resultatet framgick det att anhöriga var i behov av information som var individanpassad. De 

ansåg att sjuksköterskan ska kunna identifiera information som är relevant för deras situation 

samt hur informationen skulle förmedlas, muntlig eller skriftlig. Enligt Travelbee (1971) är 

alla människor unika individer med olika känslor och behov, därför är det av vikt att 

sjuksköterskan kan samtala med de anhöriga för att upptäcka deras individuella 

informationsbehov. Wachters-Kaufmann et al. (2005) stärker föreliggande studies resultat 

med att anhöriga var nöjda när de fick information som var anpassad efter deras behov. 

Anhöriga som deltog i studien föredrog att få muntlig information men uppskattade också att 

få information i form av skriftligt material rekommenderat till dem (ibid.). För att förbättra 

vårdtiden för anhöriga skulle sjuksköterskan behöva bemöta deras behov samt anpassa 

åtgärderna utifrån deras enskilda situation. White, Brady, Saucedo, Motz, Sharp och 

Birnbaum (2014) skriver även att de anhöriga framförde hur betydelsefullt det var för dem att 

sjuksköterskan kände till deras unika situation samt att de förstod deras individuella behov 

vid utskrivning.  

 

I resultatet framkom det att anhöriga inte blev tillräckligt informerade om stroke och dess 

konsekvenser, vilket ledde till att de sökte information på egen hand i bland annat broschyrer.  

De upplevde att de inte blivit tillräckligt informerade av sjuksköterskan vilket resulterade i att 

de kände sig oförberedda inför tiden efter sjukhusvistelsen. Detta stärks av O’Connell och 

Baker (2004) som fastställer att anhöriga upplevde att de fick begränsad information av 

sjuksköterskan gällande stroke och dess utveckling. Detta ledde till att de kände sig osäkra 

inför tiden efter sjukhusvistelsen på grund av bristande information från sjukhuspersonalen. I 

en artikel av White et al. (2014) skriver dock författarna att anhöriga upplevde att det fanns 

en begränsad dialog mellan patient, anhörig och sjuksköterska alternativt andra professioner 

då de istället för att hålla i en dialog blev tilldelade broschyrer för att få kunskap om stroke. 

De upplevde att de behövde båda informationskällorna för att få en bredare kunskap och en 

ökad förståelse. Enligt Travelbee (1971) är det betydelsefullt med en god kommunikation 

mellan sjuksköterskan, anhörig och patienten för att kunna skapa ett partnerskap. 

Kommunikation är en värdefull process där minst två personer delar med sig av sina tankar 

och känslor. Med hjälp av en god kommunikation kan sjuksköterskan bekräfta att anhöriga 

fått den informationen de önskat. I resultatet framgick det att broschyrerna inte var 

tillfredsställande, svåra att förstå och otillräckliga. Detta stärker Mackenzie, Perry, Lockhart, 
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Cottee, Cloud och Mann (2007) som poängterar i sin artikel att anhöriga upplevde att 

broschyrerna var svåra att förstå och ofta irrelevanta för deras situation. 

 

Det kan finnas olika anledningar till att det förekommer en begränsad dialog mellan 

sjuksköterska och anhöriga. Otillräcklig kunskap om ämnet och tidsbrist kan vara faktorer 

som bidrar till en begränsad dialog. Oavsett anledning bör det dock inte förekomma med 

hänsyn till anhöriga. Det är bra om sjuksköterskan strukturerar sitt arbete och att som enskild 

individ alltid ha önskan att utveckla sin kunskap. För att undvika att anhöriga ska känna att de 

inte blivit tillräckligt informerade kan det vara bra om sjuksköterskan upprepar informationen 

och bekräftar att de uppfattat informationen korrekt. Information från broschyrer behöver inte 

vara negativt men det ska inte vara det enda de får eller vara en del i den första 

kommunikationen mellan anhörig och sjuksköterskan utan ska finnas till hands som ett 

komplement. 

 

Resultatet visade att anhöriga inte fick möjligheten att vara så inkluderade i vården som de 

önskade även vid de tillfällen de visade sitt intresse. De uttryckte att det var svårt att få tid att 

prata med sjuksköterskan då de upplevdes vara stressade. Stöd från sjuksköterskan var 

avgörande om de anhöriga inte hade ett socialt nätverk. Enligt Travelbee (1971) är det 

sjuksköterskans ansvar att göra anhöriga involverade i vården. Sjuksköterskan ska även 

finnas till som en trygghet och som ett stöd för de anhöriga. För att anhöriga ska känna sig 

involverade i vården är det betydelsefullt att sjuksköterskan upprätthåller god kommunikation 

med dem. Sjuksköterskan ska även visa professionella värden i sin omvårdnad såsom respekt, 

lyhördhet och medkänsla (ICN, 2014). Creasy et al. (2013) stärker resultatet då de skriver att 

en del anhöriga upplevde att sjuksköterskan verkade oengagerad när de försökte interagera 

med dem. Anhöriga ville skapa en dialog med sjuksköterskan men kände ofta att de 

misslyckades då de upplevde dem som stressade samt besvärade vid försöket att nå fram. 

Mackenzie et al. (2007) stärker att anhöriga upplevde problematik med att sjuksköterskan var 

stressad. Anhöriga tyckte även att det var problematiskt att det var en sådan rotation på 

vårdpersonalen på avdelningen. De uttryckte att de kände en konstant oro över att hela tiden 

söka efter information, vem de skulle få information av och de upplevde situationen som 

emotionellt krävande (ibid.). Creasy et al. (2013) beskriver vidare att anhöriga hade en 

önskan att hjälpa personalen med deras kunskap om familjemedlemmens specifika önskemål 

med syfte att förbättra vården för dem. Anhöriga upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade 

på dem och detta ledde till att de kände sig frustrerade med vården (ibid.).  
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I resultatet framgick det att anhöriga var i behov av information för att skapa förståelse för 

vad sjukdomen innebar. Anhöriga var i behov av rätt information med syfte att kunna stödja 

och ta hand om familjemedlemmen på bästa möjliga sätt. Creasy et al. (2013) skriver i sin 

artikel att när anhöriga fick möjlighet att ställa frågor och vårdgivaren lyssnade resulterade 

det i att de kände sig mer förberedda inför den nya vårdande rollen. De upplevde en positiv 

känsla när de fick vara involverade i vården vilket gjorde att de fick ett stärkt självförtroende. 

Travelbee (1971) poängterar att det är betydelsefullt att involvera anhöriga i vården då de kan 

ge stöd och trygghet till familjemedlemmen. Något som inte är tidskrävande men som 

uppskattas av anhöriga är när sjuksköterskan utför små handlingar (ibid.). Det finns inga 

tvivel om att sjukvården ibland kan vara stressande men det får inte gå ut över anhöriga. De 

behöver den trygghet de kan få och sjuksköterskan ska finnas där som stöd. Det kan vara så 

att sjuksköterskan inte har tid då men då är det viktigt att meddela det till anhöriga och 

återkoppla när det finns möjlighet. Det kan eventuellt underlätta att avtala tid och be anhöriga 

skriva ner frågor de har som de sedan kan diskutera med sjuksköterskan. 

 

Resultatet visade att anhöriga upplevde oro innan utskrivning på grund av att de inte blivit 

tillräckligt informerade. De upplevde att de fått för lite information om eftervården och de 

resurser som var aktuella efter utskrivning. Detta stärks av Almborg et al. (2009) som i sin 

studie fastställer att anhöriga upplevde en brist gällande information angående tillgängliga 

resurser efter utskrivning. Anhöriga i artikeln beskrev att de inte blev tillräckligt informerade 

om vilken vård familjemedlemmen skulle få, samt vilket stöd de kunde få av samhället efter 

utskrivning. Enligt ICN (2014) ska sjuksköterskan, som en del av yrkesutövningen medverka 

till en vårdkultur som främjar en öppen dialog. Sjuksköterskan har även som uppgift att 

samordna andra professioner inom sjukvården. Creasy et al. (2013) fastställer i sin studie att 

anhöriga var i behov av information om hur de skulle vårda sin familjemedlem och de 

upplevde att de var otillräckligt förberedda inför den uppgiften. De beskrev även att anhöriga 

ville ha information om befintliga resurser efter utskrivning. White et al. (2014) skriver i sin 

artikel att anhöriga uppskattade att deras specifika behov identifierades vid hemgång. Flera 

anhöriga beskrev att de hade möten inplanerade redan innan de blivit utskrivna från 

sjukhuset, en del uppskattade det medan andra upplevde att det var frustrerande att behöva 

boka in möten med vårdpersonalen utan att veta var och av vem de skulle kontakta för att få 

hjälp. Anhöriga önskade också att det skulle finnas bättre uppföljning av tjänster tillgängliga i 

hemmet. De var i behov av att en sjuksköterska uppmärksammade dem kontinuerligt med 
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syfte att tidigt kunna identifiera omvårdnadsproblem innan det eskalerade och de behövde 

återvända tillbaka till sjukhuset med familjemedlemmen. Enligt Travelbee (1971) kan 

anhöriga uppleva olika former av smärta när en familjemedlem blir sjuk. Smärtan kan yttra 

sig fysiskt, andlig och emotionellt. Det är sjuksköterskans uppgift att bemästra och förebygga 

sjukdom och lidande som både anhöriga och familjemedlemmen kan uppleva (ibid.).  

 

Om anhöriga känt sig väl omhändertagna och om sjuksköterskan försett dem med informellt 

stöd från början hade det antagligen bidragit till ökad självsäkerhet och kunskap. Det hade 

med största sannolikhet resulterat i att de känt sig mer förberedda vid utskrivning. 

Slutsats 
Denna studie visar att anhörigas informationsbehov är stort. Det framkom att anhöriga var 

tvungna att hitta egna informationskällor, istället för att vända sig till sjuksköterskan då de 

upplevdes vara stressade. Anhöriga ville ha information som var anpassad och relevant till 

deras verklighet, och de ansåg att sjuksköterskan bör kunna göra den allmänna informationen 

individanpassad. Anhöriga tyckte att individanpassad och allmän information gav dem en 

bättre förståelse för vad som hade hänt samt på vilket sätt de kunde stödja deras 

familjemedlem. Det framkom även att anhöriga uppskattade när de fick möjlighet att vara 

involverade i vården. De hade ett stort behov av att vara välinformerade inför utskrivning och 

hemgång. De upplevde att de inte fick den informationen de var i behov av, vilket resulterade 

i osäkerhet. Mer forskning behövs inom detta område för att sjuksköterskan samt annan 

vårdpersonal ska kunna stödja anhöriga bättre, då de har en betydelsefull roll för 

familjemedlemmen som insjuknat. Det hade även varit intressant att se forskning kring 

samma område fast ur sjuksköterskans perspektiv för att undersöka var kommunikationen 

brister samt för att få en inblick i hur sjuksköterskan upplever situationen. 

 

Självständighet  

Jasmin Jalabian och Amanda Hedin hade ansvar för att söka artiklar till resultatet i databasen 

PubMed och Cinahl. Analysen bearbetades och diskuterades fram tillsammans. Båda parterna 

har granskat artiklarna. Metoden och resultatet skrevs tillsammans. Under diskussions-stycket 

har båda författarna diskuterat fram för- och nackdelar med metoden samt vad som har 

framkommit i resultatet. Amanda Hedin ansvarade för att skriva resultatdiskussionen och 

Jasmin Jalabian skrev metoddiskussionen. Slutsatsen, inledningen och bakgrunden skrevs av 
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båda författarna. Samarbetet mellan författarna har fungerat bra. I referenslistan har båda 

författarna lagt till referenser. Bilagorna gjorde båda författarna tillsammans.  
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Bilaga 1. Databassökningar  

Sökningar i Cinahl. Siffrorna inom parantes innebär dubbletter.  

 

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 

artiklar 

1. Stroke 9698 2016-09-
27 

0 0 0 

2. Family  42910 2016-09-
27 

0 0 0 

3. Relative 13046 2016-09-
27 

0 0 0 

4. Informal caregiving  73 2016-09-
27 

0 0 0 

6. Experience  47079 2016-09-
27 

0 0 0 

7. Support  54060 2016-09-
27 

0 0 0 

8. Information needs  3626 2016-09-
27 

0 0 0 

9. Information  51780 2016-09-
27 

0 0 0 

10. Stroke and experience and 
support or information needs 
and family or relatives 

43907 2016-09-
27 

0 0 0 

11. Stroke and support or 
information needs and relatives  

932 2016-09-
27 

0 0 0 

12. Stroke and family or relative 
and information needs  

611 2016-09-
27 

0 0 0 

13. Stroke and information needs 
or support and family and 
informal caregiving  

81 2016-09-
27 

81 23 1(4)  

14. Stroke and information needs 
and family  

26 2016-09-
27 

26 12 6 
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Sökningarna i PubMed. Siffror inom parantes innebär dubbletter.  

 

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 

artiklar 

1. Stroke 258940 2016-09-
27 

0 0 0 

2. Family  1023688 2016-09-
27 

0 0 0 

3. Relative 1674173 2016-09-
27 

0 0 0 

4. Informal caregiving  1110 2016-09-
27 

0 0 0 

6. Experience  520923 2016-09-
27 

0 0 0 

7. Support  8494480 2016-09-
27 

0 0 0 

8. Information needs  44260 2016-09-
27 

0 0 0 

9. Information  1041555 2016-09-
27 

0 0 0 

10. Stroke and experience and 
support or information needs 
and family or relative 

1670697 2016-09-
27 

0 0 0 

11. Stroke and support or 
information needs and 
relatives  

12377 2016-09-
27 

0 0 0 

12. Stroke and family or relatives 
and information needs  

8319 2016-09-
27 

0 0 0 

13. Stroke and information needs 
or support and family and 
informal caregiving  

504 2016-09-
27 

0 0 0 

14. Stroke and information needs 
and family  

112 2016-09-
27 

112 21 1 (5) 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Granskningsmall av studier med kvalitativ metod, enligt Olsson och Sörensen (2011).  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat 

=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angiven Otydligt Medel Tydlig 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 
 

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas Finns 
  

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Anhörig till en familjemedlem som 

insjuknat i stroke  

Ej undersökt  Liten andel  Hälften Samtliga  

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet  Analys 

saknas / Ja 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetod  Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 
  

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja 
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Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teorier etc.) 

Ej 

acceptabel 

Låg  Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig  Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God 

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

    p 

Grad 1: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     

Titel     

Författare     
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Brereton & 
Nolan/2002/England  

 

́Seeking`: a key 
activity for new 
family carers of 
stroke survivors.  

 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer  

 

Arton anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varav sex män, åtta kvinnor, tre 

döttrar och en son.  

 

32-93 år 

Grad I 

 

Brereton & 
Nolan/2000/England  

 

`You do know he's 

had a stroke, don't 

you?' Preparation for 

family care-giving – 

the neglected 

dimension. 

 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer  

 

Sju anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varav två män och fem kvinnor.  

 

65-84 år  

Grad I 
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Bäckström & 
Sundin/2010/Sverige  

 

 

 

 

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. 
  

Kvalitativ  

Narrativa 
intervjuer  

Nio anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varav två män och sju kvinnor.  

 

40-64 år 

Grad I 

Cecil et al./2010/Nordirland  

 

The hard work starts 
now’: a glimpse into 
the lives of carers of 
community-dwelling 
stroke survivors.  

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer  

 

Tio anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varar tio kvinnor. 

 

Medelåldern 

Grad I 

Cecil et al./2012/England  Towards an 

understanding of the 

lives of families 

affected by stroke: a 

qualitative study of 

home carers 

 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Nitton anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varav fyra män och femton 

kvinnor. 

Grad I 
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Kerr & Smith/2001/Skottland  Stroke: an 

exploration of the 

experience of 

informal caregiving 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Tjugotvå anhöriga som vårdar 

en familjemedlem efter stroke, 

varav nio män och tretton 

kvinnor. 

 

21-90 år 

 

Grad I 

Van der Smagt-Duijnstee, 

Hamers, Abu-

Saad/2000/Tyskland 

Relatives of Stroke 

Patients – Their 

Experiences and 

Needs in Hospital. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Sjutton anhöriga som vårdare 

en familjemedlem efter stroke, 

varav fem män och tolv 

kvinnor.  

 

39-84 år 

Grad I 

Wallengren et 
al./2010/Sverige  

 

Relatives’ 
information needs 
and the 
characteristics of 
their search for 
information – in the 
words of relatives of 
stroke survivors.  

Kvalitativ 

Öppna intervjuer  

 

Sexton anhöriga som vårdar en 

familjemedlem efter stroke, 

varav tre män och tretton 

kvinnor. 

 

Grad I 
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Bilaga 4. Meningsenheter  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

All carers sought 
information about their 
relative’s condition and 
progress on an ongoing 
basis. However, this 
information was often not 
easy to access, resulting in 
frustration for sevral 
carers.  

Alla vårdare sökte information 
om deras familjemedlems 
tillstånd och den löpande 
utvecklingen. Dock var 
informationen ofta svåråtkomlig, 
vilket resulterar i frustration för 
flera vårdgivare.  

Vårdgivarna blev 
frustrerade över 
bristen på information 
gällande den 
anhörigas tillstånd och 
utveckling. 

Bristande 

information 

frustrerande 

vårdgivare.  

Vikten av att få 
individanpassad 
information  

The carers talked about 
feeling ill prepared to take 
on some of the tasks 
involved in caring for their 
husbands when he returned 
home after discharged. 
 

Vårdarna talade om känsla att 

känna sig dåligt förberedda att ta 

sig an en del uppgifter som ingår 

i omvårdnaden efter att maken 

återvänt hem efter utskrivning.  

Dåligt förberedda att 
ta sig an en del 
uppgifter efter makens 
utskrivning.  

Dåligt förberedda 

inför utskrivning.   

Allmän information 
för att hantera 
vardagen 

But at the moment they 
became relative of a stroke 
survivor, they realised that 
their knowledge was weak 
so as information became 
important.  
 

Men i det ögonblick de blev 
anhörig till en person som 
överlevt stroke, insåg de att deras 
kunskap var svag, information 
blev då viktigt.  

Information blev 
viktigt när de blev 
släkting till en person 
som överlevt stroke.  

Anhörigas behov 

av information.  

Allmän information 
för att hantera 
vardagen  
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