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Bakgrund Stroke är en sjukdom som inte bara drabbar den sjuke utan det drabbar 

även i stor utsträckning de närstående. För att kunna möta de närståendes behov är 

det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för deras situation och upplevelser. 

Syfte Att beskriva de upplevelser som närstående till personer med stroke har i 

kontakt med vården och i hemmet. 

Metod Studien är en litteraturstudie som baserats på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar, vilka analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2003).  

Resultat Närstående till personer som drabbats av stroke upplevde brister när det 

gäller information och stöd från sjukvården och de upplevde även ensamhet och 

isolering, att de hade lite tid för sig själva samt att de kände oro och osäkerhet 

inför framtiden.  

Slutsatser Vårdpersonal kan med rätt kunskap hjälpa de närstående att få den 

kunskap och det stöd de upplever att de behöver. 

 

Nyckelord: Stroke, Närstående, Upplevelser, Behov
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Inledning 
 

Stroke är den tredje största dödsorsaken i Sverige och 2006 insjuknade ca 257 000 

personer. Av dem som insjuknar tillfrisknar ca en tredjedel. Andelen strokesjuka 

som vårdas i hemmet har under de senaste åren ökat och det är ofta de närstående 

som vårdar den sjuke. För de närstående innebär detta att hela livssituationen 

förändras. För att vårdpersonalen ska kunna vara ett stöd och en resurs för 

närstående till personer som fått stroke är det viktigt att ha förståelse för de 

närståendes upplevelser och behov. I dag är det tyvärr så att det inte alltid finns 

tillräckliga kunskaper hos sjuksköterskan eller den övriga vårdpersonalen. Brist på 

denna kunskap kan leda till att de närstående inte får det stöd och den hjälp som 

dessa behöver för att klara av de utmaningar som livet med en strokesjuk för med 

sig.  

 

Bakgrund 
 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt, intracerebrala blödningar och 

subaraknoidala blödningar (Ericson, 2002). WHO definierar stroke som snabbt 

insättande störningar av lokal eller global cerebral funktion varande i mer än 24 

timmar (WHO, 2006). Den vanligaste orsaken till stroke är hjärninfarkt som 

innebär att ett blodkärl till hjärnan blir tilltäppt med syre och näringsbrist som 

följd. Oftast beror infarkten på lokalt bildade blodproppar, trombos eller emboli. 

Vanliga symtom på stroke är ensidig förlamning, känselstörning och 

allmänpåverkan eller medvetslöshet (Lundh & Malmquist, 2005), och 80 % av 

dem som får stroke är vid medvetande vid ankomsten till sjukhuset (Riks-Stroke, 

2006).  

 

Av dem som insjuknar i stroke är 80 % över 65 år och medelåldern är 76 år, 73,5 

år för män och 78,4 år för kvinnor (Riks-Stroke, 2006). Mellan 100 000 och 

120 000 personer räknas leva med följderna av stroke och minst 20 % av dessa 

har behov av mycket hjälp och tillsyn dygnet runt (Engström, Nilsson & Willman, 

2005). Med närmare en miljon vårddagar per år upptar strokepatienter fler 

vårdplatser än någon annan sjukdom. Till detta tillkommer ett stort utnyttjande av 

resurser i kommunala boendeformer och hemtjänst. I genomsnitt var den totala 

vårdtiden inom landstingen 2006, 17,3 vårddagar per patient (Riks-Stroke, 2006). 

Stroke är en av de mest kostnadskrävande sjukdomarna i Sverige (Engström, 

Nilsson & Willman, 2005), och de totala samhällskostnaderna för stroke uppgår 

till minst 14 miljarder kronor årligen (Riks-Stroke, 2006). 

 

Riskfaktorer för att få en stroke är förutom ålder och ärftlighet även högt 

blodtryck, arytmi, klaffel, hjärtsvikt, diabetes och högt kolesterol. Även 

levnadsvanor som rökning, hög alkoholkonsumtion och högt östrogenintag (p-

piller) ökar risken för att drabbas av stroke (Ericson, 2002). När en person 

insjuknar i stroke innebär detta oftast en väldigt stor personlig påfrestning. 

Personer som drabbats av stroke kan känna osäkerhet, nedstämdhet och sorg. Den 

som fått stroke kan uppleva psykiska reaktioner som förnekande, förtvivlan, 
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skuldkänslor, misstänksamhet och aggressivitet vilka kan vara svåra för 

närstående och vårdare att förstå och hantera. Det är även vanligt att den sjuke 

drabbas av depression och ångest som kan ha ett utdraget förlopp vilket i sin tur 

kan leda till att rehabiliteringen försvåras (Engström, Nilsson & Willman, 2005). 

Några vanliga följder av stroke är, afasi, pareser (förlamningar), 

personlighetsförändringar och störd verklighetsuppfattning (Ericson, 2002).  

 

Närstående 

Närstående kan enligt Socialstyrelsen (2004) delas in i två grupper. Den ena 

gruppen består av sammanboende, vanligen makar, vars hela livssituation också 

har blivit förändrad. Den andra gruppen utgörs av söner och döttrar som ofta har 

eget hushåll och som gör punktinsatser, besöker, tar över och utför specifika 

sysslor och företräder sin mor eller far i olika situationer (Socialstyrelsen, 2004). 

En närstående kan även vara en vän, en granne eller en person från en utvidgad 

familj (Engström, Nilsson & Willman, 2005). I denna studie används dessa 

definitioner för att beskriva vad en närstående är för något. 

 

Närstående till en person med allvarlig sjukdom 

När en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom medför detta att 

närstående utsätts för stora påfrestningar (Bruun-Wyller, Thommessen, Södring, 

Sveen, Pettersen, Bautz-Holter & Laake, 2002). Travelbee (1971) anser att det är 

avgörande att sjuksköterskan förstår hur sjukdomen upplevs för att kunna hjälpa 

den sjukes familj. Sjukdomar med akut debut, gör att familjen på en väldigt kort 

tid måste anpassa sig både känslomässigt och praktiskt. Förmågan att hantera 

dessa påfrestningar som uppstår i och med att en familjemedlem drabbas av en 

kronisk sjukdom varierar på grund av personliga förutsättningar, sjukdomens 

karaktär och hur mycket hjälp och stöd som erbjuds (Kirkevold & Strömsnes-

Ekern, 2003). I en studie av Chow, Wong & Poon (2006) framkommer det att 

närstående som har en väl fungerande familj till stöd och hjälp upplever bördan av 

att vårda en anhörig som insjuknat i stroke som mindre påtaglig. Enligt Travelbee 

(1971) är det viktigt att det finns hopp om att få hjälp av andra när man behöver 

det, vilket blir viktigare när ens egna resurser inte räcker till. 

 

Familjen och de närstående utgör en viktig resurs för den som insjuknat i stroke 

och undersökningar visar att två tredjedelar av dem som insjuknar efter två år är 

helt eller delvis beroende av hjälp från närstående (Riks-Stroke, 2006). Är den 

som blir sjuk i arbetsför ålder innebär en stroke även allvarliga konsekvenser på 

det ekonomiska planet om sjukdomen omöjliggör för patienten att fortsätta med 

sitt tidigare arbete (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). De funktioner den 

drabbade tidigare skötte kan vara svåra att fortsätta sköta vilket bidrar till ökad 

ansträngning för de närstående (a.a.). Den närståendes nya situation kan innebära 

att rollen som vårdare tar överhanden. Detta kan i sin tur leda till brister i 

samhörighetskänsla inom familjen. Närstående kan känna främlingskap i 

förhållande till partnern och osäkerhet inför den egna rollen i relationen 

(Engström, Nilsson & Willman, 2005).  

 

Sjukdomen kan även innebära att det blir svårt för familjen att delta i aktiviteter 

som är viktiga för familjens välbefinnande (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). 

Upplevelsen av hälsa kan för många, enligt Travelbee (1971), förknippas med 
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förmågan att utföra vardagliga aktiviteter eller vara delaktiga i arbetslivet. Det 

ökade ansvaret som många känner leder ofta till att de blir mer bundna till 

bostaden och patienten vilket i sin tur leder till minskad frihet och social isolering 

(Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). Anhöriga som vårdar en äldre närstående i 

hemmet är ofta socialt isolerade från både vänner och bekanta. Detta beror på att 

de inte kan lämna den sjuke ensam i hemmet (Stoltz, Nilsson & Willman, 2001).  

 

Närståendes livssituation påverkas i hög grad när en anhörig drabbas av stroke, 

vilket ofta leder till depression och minskad livskvalité (Han & Haley, 1999), och 

det har visat sig att de närståendes och anhörigas hälsa är lägre än hos den övriga 

befolkningen (Engström, Nilsson & Willman, 2005). Sjuksköterskan ska kunna 

undervisa och ge stöd till närstående för att främja deras hälsa (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt Travelbee (1971) är hälsa en subjektiv upplevelse och det är den 

enskilde individen som bedömer vad hälsa är för honom/henne utifrån sina 

fysiska, emotionella och andliga förutsättningar. Förutom påfrestningar på det rent 

fysiska planet tillkommer även andra problem för den drabbades familj. Dessa 

bekymmer kan vara funderingar och oro kring patienten och dennes chanser att 

överleva, hur framtiden kommer att se ut och hur betydande 

funktionsnedsättningen är för familjen (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). 

Sjuksköterskan kan enligt Travelbee (1971) hjälpa människor att hantera lidande i 

större utsträckning om han/hon understödjer hoppet hos den som lider. Den 

människa som hoppas riktar sin uppmärksamhet mot framtida förbättringar och 

kan på det viset uthärda nuet även om det är kännetecknat av förtvivlan (a.a.). 

 

Tidigare studier visar att många närstående inte känner att de har tillräcklig 

kunskap om stroke eller behandlingen av stroke (Van der Smagt-Duijnstee, 

Hamers & Huijer Abu-Saad, 2000), samt att närståendes behov av information 

rörande sjukdomen ofta inte tillgodoses (Van der Smagt-Duijnstee, Hamers, 

Huijer Abu-Saad & Zuidhof, 2001). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan kunna informera och undervisa närstående och förvissa sig om att 

de förstår informationen. I en studie av Larson et. al. (2005) framkommer det att 

närstående som deltog aktivt i stöd- och utbildningsprogram för anhöriga till 

strokesjuka upplevde högre livskvalitet än de som inte deltog. Sjuksköterskan ska 

kunna ge stöd och vägledning åt närstående för att på så vis ge möjlighet till 

delaktighet både när det gäller vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Travelbee (1971) är sjuksköterskans roll att hjälpa en människa eller en familj att 

utstå erfarenheter och upplevelser av sjukdom och lidande, men även, om det är 

nödvändigt, att förstå meningen med dessa upplevelser. Rädslan för att den sjuke 

ska få en ny stroke är vanlig både hos strokedrabbade och hos deras närstående 

och de upplever att sjukvårdspersonalen brister i information angående riskerna 

för återfall (Engström, Nilsson & Willman, 2005).  
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Syfte 
 

Att beskriva de upplevelser som närstående till personer med stroke har i kontakt 

med vården och i hemmet. 

 

Metod 
 

Studien är en litteraturstudie som genomförs med hjälp av bearbetning av 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. I kvalitativa studier är forskaren subjektiv och 

har ofta lång kontakt med försökspersonen. Forskningen är ofta mer flexibel än 

vid kvantitativa studier, som oftast har en i förväg strukturerad frågeställning som 

är entydigt formulerade, och frågeställningar kan ofta fördjupas successivt 

(Olsson & Sörensen, 2007). I kvantitativ forskning prövas ofta en hypotes eller ett 

fenomen, medan detta inom den kvalitativa forskningen växer fram och tydliggörs 

så småningom. Resultatet i en kvalitativ undersökning bygger på ett mindre antal 

individer och ett stort antal variabler, medan det kvantitativa resultatet grundas på 

ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler och är generella, entydiga 

och reliabla (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Datainsamling 

Data till studien har samlats in med hjälp av sökningar i databaserna Elin och 

Cinahl. Elin är en databas med samlade elektroniska tidskrifter och innehåller 

många vetenskapliga artiklar i fulltext. Cinahl är en referensdatabas. Anledningen 

till att dessa databaser användes var att de innehåller artiklar rörande omvårdnad. 

Sökningen i Cinahl gav många träffar, men flera av de artiklarna som fanns där 

hade redan hittats på Elin. En av artiklarna hittades genom manuell sökning i 

referenslistor och fanns tillgänglig för nedladdning på Vård i Nordens hemsida. 

Meshsökorden som har använts är: Stroke, Partner, Relatives, Carer, Experience, 

Spouses och Caregiving. Dessa sökord kombinerades sedan för att koncentrera 

fynden till hanterliga mängder och för att hitta de artiklar som överrensstämde väl 

med studiens syfte. Se tabell 1 och tabell 2, sökhistorik.  

 

Urval 

Artiklarnas titel och ”abstract” lästes igenom för att bestämma om artiklarna var 

lämpliga för studien och om de överrensstämde med de krav som ställdes. 

Därefter lästes de resterande artiklarna igenom för att se om resultatet motsvarade 

syftet. Kraven för de artiklar som skulle ingå i studien var att de skulle ha en 

kvalitativ ansats. Orsaken till att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats är att 

dessa går mer på djupet när det gäller upplevelser (Olsson & Sörensen, 2007). 

Artiklarna som användes skulle även vara ”peer-reviewed” och skrivna på 

engelska eller svenska.  Att artiklarna är ”peer-reviewed” innebär att de utsatts för 

fackgranskning av andra forskare inom ämnet för en vetenskaplig bedömning av 

innehållet (Friberg, 2006). Friberg (2006) menar även att det är i den 
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engelskspråkiga litteraturen som mycket av den intressanta forskningen återfinns. 

Artiklarna fick inte heller vara publicerade efter år 2000. Anledningen till denna 

begränsning var att fynden i artiklarna skulle vara så aktuell som möjligt. De 

artiklar som valdes ut skulle även vara intervjuartiklar vilka beskrev upplevelser 

hos närstående till strokesjuka. Alla artiklar som endast tog upp stroke ur den 

sjukes eller ur vårdpersonalens perspektiv exkluderades. Efter detta urval 

användes åtta artiklar i studien. Se bilaga 1, artikelöversikt. 

 

Tabell 1, sökhistorik 

Elin 

Nr. Sökord Träffar Urval 

#1 Stroke 35716 0 

#2 Partner 46561 0 

#3 Relatives 15340 0 

#4 Carer 1088 0 

#5 Experience 240179 0 

#6 Spouses 4633 0 

#7 Caregiving 2707 0 

#8 #1and #2 46 2 

#9 #1 and #3 116 1 

#10 #1 and #4 36 2 

#11 #1 and #5 and #7  44 1 

 

Tabell 2, sökhistorik 

Cinahl 

Nr. Sökord Träffar Urval 

#1 Stroke 26737 0 

#2 Partner 12280 0 

#3 Relatives 6331 0 

#4 Carer 1792 0 

#5 Experience 82004 0 

#6 Spouses 5601 0 

#7 Caregiving 6082 0 

#8 #1and #4 and #5 105 1 
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Dataanalys 

Metoden som använts i studien för att analysera insamlad data har inspirerats av 

de steg som beskrivs av Graneheim och Lundman (2003), eftersom dessa ger en 

bra struktur och översikt under analysens gång. Resultatet i alla artiklarna lästes 

igenom ett flertal gånger för att få en överblick och helhetssyn. Därefter lyftes de 

meningsbärande enheterna ut. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller 

uttalanden vars innehåll gör att de hör samman (Graneheim och Lundman, 2003). 

Enheterna klipptes ut ur artiklarna med sax och lades i en hög. Därefter lästes 

meningsenheterna igenom på nytt varefter de för syftet förenliga enheterna valdes 

ut, översattes till svenska, kondenserades och skrevs ner på papper. Enligt 

Graneheim et.al. (2003) innebär kondensering att texten förkortas utan att själva 

kärnan går förlorad. De kondenserade meningsenheterna kodades för att bilda 

underkategorier vilka i sin tur samlades i två huvudkategorier (a.a.).  

 

Exempel på meningsbärande enhet 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kodning Kategori, 

subkategori 

De närstående 

upplevde det som 

om de blivit 

övergivna efter det 

att den sjuke 

skrivits ut från 

sjukhuset, och att 

de var tvungna att 

bli experter på de 

problem, både 

psykiska och 

fysiska, som 

uppstod. 

De närstående fick 

inte tillräckligt 

med information 

eller utbildning. 

Brister i 

information. 

Mötet med 

vården, 

Information och 

stöd 

 

Resultat 
Kategorierna som framkom ur innehållsanalysen var: Mötet med vården samt 

Vardagen i hemmet. Underkategorierna som framkom var: Information och stöd, 

Inflytande och förtroende, Tid för sig själv, Förändrade roller, Ensamhet och 

isolering och Känslor inför framtiden. 

 

Mötet med vården 

 

Information och stöd  

I flera studier framkom det att de närstående upplevde att de fått ingen eller 

bristande information om viktiga saker som rörde deras situation (Kerr, & Smith, 

2001), (Hare, Rogers, Lester, McManus & Mant, 2005), (Brereton & Nolan, 
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2002). Enligt Kerr och Smith (2001) och Hare et. al. (2005) upplevde de flesta av 

de närstående att de inte fått tillräcklig information från sjukhuset angående den 

hjälp som fanns att tillgå efter det att patienten skrivits ut eller hur de kunde få 

tillgång till den. Många ansåg också att de behövde mer information, inte bara när 

det gällde problemen att leva med stroke, utan även andra frågor så som lämplig 

motion, åtgärder för att förebygga stroke och tillgängliga förmåner (Hare et. al., 

2005). En av de närstående uppgav t.ex. att hon aldrig fått någon information om 

hur hon skulle sköta sin sjuka mammas inkontinens vilket ledde till att hon kände 

sig inkompetent, frustrerad och stressad (a.a.).  
 

Enligt Brereton och Nolan (2002) var det viktigast för de närstående att få 

information angående stroke för att kunna bilda sig en uppfattning vad det 

handlade om. Studien visade även att det var svårt för de närstående att få 

information hur den sjuke mådde under sjukhusvistelsen och även om de flesta 

anhöriga fortlöpande försökte få reda på hur den strokesjuke mådde och vilka 

framsteg han eller hon gjorde var det ofta svårt att få fram informationen, vilket 

ledde till att många närstående blev frustrerade. Många sökte då informationen på 

andra sätt som att iaktta och tjuvlyssna på personalen.  

 

‖Nobody will tell you anything… I need to know now… you listen 

and you can hear everything that’s going off… we read everything 

[if they leave her notes by the bed]‖ (Brereton & Nolan, 2002, s. 26).  

 

Två av de närstående som ingick i studien var själva sjuksköterskor, men de ansåg 

inte att det var till någon större nytta eftersom det inte hjälpte dem dämpa oron de 

kände. De ansåg till och med att deras bakgrund som sjuksköterskor var ett hinder 

eftersom alla antog att de hade större kunskap och förståelse av situationen vilket 

ledde till att de inte fick tillräckligt med information (Brereton & Nolan, 2002). 

 

―There's not been any avoidance because I am a nurse but you 

probably make assumptions that people know things. Yes I am a 

nurse but this is my dad and 

it's the first time he's had a stroke… This is all brand new and I need 

you to tell us when we are not doing it right and when we can do 

more or whatever‖ (Brereton & Nolan, 2002, s. 25). 

 

I ett antal studier (Banks & Pearson, 2004), (Kerr & Smith 2001), (Hare et. al., 

2005), (Lindquist & Dahlberg, 2002) framkom det att de närstående upplevde 

brister i stödet och hjälpen från både sjukhus och sociala myndigheter. De 

närstående upplevde det som om de blivit övergivna efter det att den sjuke skrivits 

ut från sjukhuset (Kerr & Smith, 2001), och att de var tvungna att bli experter på 

de problem, både psykiska och fysiska, som uppstod (Hare et. al., 2005). 

 

―I mean the social services seemed to think that because I’m here 

they didn’t 

need to bother doing anything. That’s the impression they gave me‖ 

(Kerr & Smith, 2001, s. 432). 

 

 

I två studier (Banks & Pearson, 2004), (Kerr & Smith, 2001) uppgav de 

närstående att nästan ingen hade frågat dem om de verkligen orkade med att vårda 

den sjuke, och att det ansågs som självklart att de närstående skulle klara det på 
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egen hand (Kerr & Smith, 2001). När den sjukes tillstånd var livshotande eller när 

bördan av ansvar blev för stor beskrevs känslan av ensamhet som svår och 

plågsam och de anhöriga kände övergivenhet och hjälplöshet (Lindquist & 

Dahlberg, 2002). 
 

 

‖They took it for granted that I would look after him. I mean I’m not 

getting any younger, I will be 68 on my next birthday. But they just 

assumed that I would do everything for him once he got home‖ 

(Kerr & Smith, 2001, s. 431).  

 

‖men, jag tycker ju att dom skulle försöka att ta reda på hur det är 

hemma. Då för … hur den, vem som ska ta hand om honom eller 

henne hemma, hur det är, men jag har en känsla av att det är totalt 

oväsentligt‖ (Lindquist & Dahlberg, 2002, s. 7) 

 

 

Enligt Kerr och Smith (2001) uppgav de flesta närstående i undersökningen att de 

själva varit tvungna att lära sig hur de skulle ta hand om den sjuke, och kände att 

de borde ha fått lära sig några grundläggande åtgärder av arbetsterapeuten på 

sjukhuset innan utskrivningen. Flera närstående kände att någon sorts rådgivning 

hade varit till stor hjälp och jämförde stroke med andra sjukdomar och tillstånd 

där människor blev erbjudna rådgivning (Banks & Pearson, 2004). 

 

‖I think that people like myself, we should get counselling, because 

its hard… like one day you´ve a big strapping man walking about 

and then the next day sitting about in a wheelchair and needing 

everything done for him…‖( Banks & Pearson, 2004, s. 424) 

 

―What you need is people like yourself where I can sit and talk 

about it. Where I  can get it out of my system. It´s helpful to get it all 

out‖ ( Kerr & Smith, 2001, s. 433) 

 

Inflytande och förtroende 

I en studie av Lindquist och Dahlberg (2002) framkommer det att de närstående 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog deras samtal med frågor och oro inför 

framtiden på allvar. Detta gjorde att de närstående inte kände att de hade något att 

säga till om utan var tvungna att acceptera det personalen beslutade. En annan 

studie beskrev att de närstående ville att informationen de lämnade angående den 

sjuke skulle påverka omvårdnaden men det var inte alltid den gjorde det vilket i 

sin tur ledde till att de närstående kände frustration (Brereton & Nolan, 2002). 

 

 

När de närstående inte fick information eller blev kontaktade av personalen kände 

de sig utanför och osäkra. De närstående var tvungna att bli tillfrågade om sina 

åsikter när det gällde viktiga beslut för att de skulle känna sig delaktiga. De 

närstående var även rädda att framstå som tjatiga och besvärliga om de själva tog 

initiativ till samtal med sjukvårdspersonalen (Lindquist & Dahlberg, 2002). 
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‖Men man kontaktar inte mig, jag har lämnat alla mina 

telefonnummer 

var jag finns att nå, på dag och kvällstid men ingen ringer. Och det 

tycker jag faktiskt är det jobbigaste….//…Det.. man, man tar bort 

den anhörige på nåt vis eller inte bryr sig‖( Lindquist & Dahlberg, 

2002, s.7) 

 

 

I en studie av Brereton och Nolan (2002) framkom det att många av de anhöriga 

var bekymrade angående kvaliteten på omvårdnaden den sjuke fick inom 

sjukvården och ville att kontinuiteten skulle bli bättre. Oron blev värre om de 

anhöriga visste hur omvårdnaden skulle genomföras men såg att personalen 

gjorde annorlunda. För att vara säkra på att vården av den sjuke var så bra som 

möjligt började många anhöriga att övervaka personalen (a.a.).  

 

 

I en annan studie framkom det att en dotter ansåg att vården av hennes mamma på 

sjukhuset var förnedrande och opersonlig eftersom personalen använde liftar för 

att förflytta den sjuka modern. Detta förstärktes i och med att dottern upplevde att 

modern inte fick tillräcklig behandling (Hunt & Smith, 2004).  

 

―I have found the lack of treatment pretty appalling . . .I do feel 

quite angry . . . she needs more treatment . . . she could make far 

better progress if she was getting better treatment‖ (Hunt & Smith, 

2004, s. 1004) 

 

En studie (Bäckström & Sundin, 2007) visar att trots att de närstående hade stort 

förtroende för vårdpersonalen upplevdes det som ett intrång i privatlivet när 

vårdpersonalen kom och gick i deras hem. De kände även att de inte längre hade 

någon kontroll och att de inte kunde någonting utan att andra människor störde 

eller tittade på. 

 

―When the healthcare staff are there from 6 in the morning to 9 at 

night, on and off all day, it’s ... a different situation from the one 

you’re used to‖ (Bäckström & Sundin, 2007, s. 249) 

 

I en studie uppgav en make att han kände stor tillit till den behandlande läkaren 

och i att hans fru fick bra vård vilket gjorde att hans oro minskade och att hela 

situationen blev lättare för honom att hantera (Hunt & Smith, 2004). 

 

―He knows what he is doing for my wife . . . I trust him anyway . . . I 

just listen to the doctors and I am happy with the doctor’s work and 

all their input. He has done a good job for my wife . . . You got a 

problem you can go to the doctor and they help‖ (Hunt & Smith, 

2004, s. 1008). 

 

En dotter ansåg att hon kände att hon kunde lämna sin mamma på avdelningen 

med gott samvete eftersom hon visste att personalen tog hand om henne. Hon 

kände också att personalen fanns tillgänglig när hon behövde tala med dem eller 

fråga dem något (Hunt & Smith, 2004).  
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‖I can go home of a nighttime an I know that she´s settled. Whether 

she´s in bed or whether she´s still in the wheelchair I know that I 

can go home and be relaxed‖ (Hunt & Smith, 2004, s. 1007) 

 

Vardagen i hemmet  

Tid för sig själv 

Många av de närstående som vårdade sin sjuke familjemedlem i hemmet uppgav 

att de inte haft något uppehåll i sitt vårdande, utan det pågick sju dagar i veckan 

vilket i sin tur innebar att de upplevde både psykiska och fysiska påfrestningar 

(Kerr & Smith, 2001). I flera studier (Banks & Pearson, 2004), (Kerr & Smith, 

2001), (Pettersson, Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005), (Bäckström & 

Sundin, 2007) framkom det att de närstående inte hade någon eller liten tid för sig 

själva.  

I en studie av Pettersson et. al. (2005) framkom det att några av de närstående 

upplevde det som om hela familjens livsrytm ändrades och att deras egen tid 

försvann. De närstående upplevde det ansträngande att hela tiden vara med den 

sjuke (a.a.). 

 

 

I studier framkom det att jobbet blev en slags livlina, ett sätt att lämna hemmet en 

stund (Banks & Pearson, 2004), (Bäckström & Sundin, 2007). De närstående 

beskrev att de kunde känna sig fria, avslappnade och umgås med andra människor 

på lika villkor när de var på jobbet (Bäckström & Sundin, 2007). I en studie av 

Bäckström och Sundin (2007) beskrev de närstående att de upplevde att de fick en 

andningspaus när de var borta från hemmet, och att när de var hemifrån kunde de 

återhämta sig, samla styrka och känna att de kunde vara för sig själva en stund.  

 

―Being able to meet people every day with whom you can conduct a 

... perfectly normal conversation. Being forced to deal with the kind 

of things that take my mind off the home in any case ... at least for a 

while. This is absolutely vital for me. Because I need normality in 

some areas‖ (Bäckström & Sundin, 2007, s. 250). 

 

 

Förändrade identiteter och roller 

Flera studier (Lindquist & Dahlberg, 2002), (Bäckström & Sundin, 2007), (Hunt 

& Smith, 2004), (Brereton & Nolan, 2002) visar att i och med att en 

familjemedlem insjuknade i en stroke var de närstående tvungna att ta på sig 

andra uppgifter och roller i familjen än de som de var vana vid. De uppgifter som 

tidigare skötts av den sjuke hade de närstående ingen inblick i eller kunskap om 

vilket gjorde att oron ökade (Lindquist & Dahlberg, 2002).  

 

―My wife would do the shopping, when she was well, sometime I 

might go with her, but she mostly go herself . . . I’m not a good cook 

or anything . . . I used to cook about 25 years ago, when I was 

single, and with a wife then, I never cook any more . . . I do all the 

cleaning now‖ (Hunt & Smith, 2004, s. 1006) 
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I en undersökning av Bäckström och Sundin (2007) framkom det att de 

närståendes omsorg av den strokesjuke väckte moderskänslor eller känslan av att 

vara vårdpersonal. Känslan av att vara förälder till sin partner gjorde att rollerna i 

förhållandet blev förändrade.  

 

―Yes, he has even started calling me mum, something he has never 

done before in our relationship ... I am his wife and his mother is 

still alive. I don’t like it. He is no longer the same person he was. I 

am not a wife any more, you have to take account of so many 

things‖ (Bäckström & Sundin, 2007, s.248) 

 

 

Ensamhet och isolering  

I flera av studierna (Hare et. al., 2005), (Kerr & Smith, 2001), (Pettersson et. al., 

2005), (Lindquist & Dahlberg, 2002) framkommer det att de närstående ofta 

upplever ensamhet. Orsakerna till ensamheten varierar och i en studie av Hare et. 

al. (2005) beskrev en närstående att hon upplevde att hennes man blivit mer 

beroende av henne efter sin stroke, vilket gjorde det svårt för henne att lämna 

huset om så bara för en kort stund. Hon upplevde det som om hennes man ständigt 

krävde hennes närvaro. Att ensamheten och isoleringen berodde på att den 

närstående var bunden till hemmet var något som framkom i flera studier (Kerr & 

Smith, 2001), (Pettersson et. al., 2005). I en studie framkom det att det var 

begränsningarna i den sjukes symtom som försvårade och begränsade familjens 

umgänge och valet av aktiviteter (Lindquist & Dahlberg, 2002). Eftersom de 

anhöriga hela tiden ville finnas till hands och hjälpa den sjuke förlorade de sin 

frihet och blev låsta till hemmet (Bäckström & Sundin, 2007).  

 

En annan orsak till ensamhet och isolering som framkom i studier (Kerr & Smith, 

2001), (Bäckström & Sundin, 2007), (Hunt & Smith, 2004) var att de närstående 

upplevde en känsla av skuld över att lämna den sjuke i hemmet. Även om den 

anhörige var tvungen att göra något på egen hand, kände de sig tvungna att stanna 

hos den sjuke, vilket i sin tur ledde till känslan av att göra en uppoffring. Om de 

lämnade hemmet för att göra något kände de sig skyldiga till att ha gjort något fel 

(Bäckström & Sundin, 2007). När de närstående var borta från hemmet kände de 

att de var tvungna att hålla ett öga på klockan hela tiden för att de inte skulle bli 

sena och för att de var oroliga för om det hänt något under tiden de var iväg 

(Pettersson et. al., 2005). 

 

‖I can feel really trapped and if I go out and am away a little too 

long, he is sitting there pointing at the clock when I come home. Why 

have you been away so long‖? (Bäckström & Sundin, 2007, s.249) 

 

I en studie framkom det att det relationer med andra människor var svårare att 

upprätthålla (Kerr & Smith, 2001), och även om de närstående ansåg att det var 

viktigt att träffa andra människor upplevde de det som svårt att återuppta tidigare 

rutiner (Banks & Pearson, 2004). De närstående kände ett utanförskap från andra 

och upplevde även att färre vänner än förut hörde av sig (Bäckström & Sundin, 

2007).  
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‖No one understand what you´re going through. All the crazy thing 

he does from time to time. I have a feeling that people avoid me. 

They don´t understand what it´s like. You are so alone‖  (Bäckström 

& Sundin, 2007, s. 248) 

  

Utanförskap och ensamhet var även något som de närstående upplevde då de var 

tillsammans med vänner. De upplevde till och med att känslorna kunde förvärras 

av vänners telefonsamtal, hjälpsamhet och omsorg (Lindquist & Dahlberg, 2002).  

 

 

 

Ensamhet var något som de anhöriga även kunde känna när de var tillsammans 

med den sjuke. De beskrev känslan av denna ensamhet som att befinna sig i en 

värld av tystnad och utan gensvar (Bäckström & Sundin, 2007).  

 

―Yes (sigh), you’re very alone, at least that’s how I feel. Because I 

am completely alone, even if my partner is at home ... he can’t 

speak, so there is ... so much silence. Just small things like telling 

him what our little boy did at day care or ... of course I can tell him, 

but I don’t get any response. So it’s dreadful, that’s how I feel‖ 

(Bäckström & Sundin, 2007, s. 249). 

 

Även om ensamheten ofta beskrevs som negativ framkom det i en studie av 

Lindquist och Dahlberg (2002) att ensamheten även kunde vara positiv och viktig 

för de närstående, eftersom de i ensamheten kunde bearbeta det som hänt och 

hämta nya krafter.  

 

Känslor inför framtiden 

En faktor som framkom särskilt i flera studier (Banks & Pearson, 2004), (Kerr & 

Smith, 2001), (Lindquist & Dahlberg, 2002), (Pettersson et. al., 2005), (Hunt & 

Smith, 2004), (Brereton & Nolan, 2002) var oron och ovisshet inför framtiden. De 

anhöriga kände oro inför vad framtiden skulle föra med sig och om den sjuke 

skulle klara sig både fysiskt och psykiskt. Men de närstående kände även oro för 

att hjälpmedlen inte skulle räcka till i framtiden (Pettersson et. al., 2005). De 

närstående kände oro eftersom de inte visste vad som orsakat stroken och om det 

skulle kunna hända igen (Banks & Pearson, 2004), och de var även osäkra på om 

de fysiskt skulle orka med att vårda den sjuke efter utskrivningen från sjukhuset 

(Kerr & Smith, 2001). Vetskapen om att sjukdomen kunde leda till döden och om 

riskerna för att insjukna igen var en betydande källa till oro för de närstående. De 

var även rädda för att den sjuke skulle komma att behöva hjälp de inte förmådde 

att ge då deras egna krafter inte skulle räcka till (Lindquist & Dahlberg, 2002). 

Även i en studie av Kerr & Smith (2001) framkom det att närstående var oroliga 

för att den sjuke skulle bli sämre vilket i sin tur kunde leda till en tyngre 

vårdsituation. De närstående kände oro inför det faktum att de själva var tvungna 

att hålla sig friska för att kunna fortsätta vårda den sjuke (a.a.).  

 

“How am I going to cope? . . . I don’t know I really don’t know . . . 

when the worry is on my shoulders that’s all I’m thinking about . . . I 

don’t think I could take the worry. I don’t—maybe I’ll have to” 

(Hunt & Smith, 2004, s. 1003). 
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Osäkerheten gjorde det svårt för de anhöriga att planera något för framtiden. Det 

svåraste var att inte veta vad som väntade (Hunt & Smith, 2004) och de 

närstående upplevde känslor som hopplöshet och förtvivlan över den förändrade 

livssituationen (Lindquist & Dahlberg, 2002).  

 

 

 

 

För att kunna behålla hoppet och för att undertrycka oron för att den sjuke inte 

skulle bli bättre såg de närstående på framtiden en dag i taget (Bäckström & 

Sundin, 2007). 

 

”We have gone from hour to hour, day to day, week to week. You 

increase it the whole time, the distance you dare to look ahead… We 

don´t know how much progress he will make, but we shall have to 

deal with that when it happens‖  

(Bäckström & Sundin, 2007, s. 250). 

 

Trots oron inför framtiden hoppades och trodde de närstående att den sjuke skulle 

bli någorlunda återställd. Känslan av hopp inför framtiden förstärktes då de 

närstående kunde se tecken på tillfrisknande (Lindquist & Dahlberg, 2002). Den 

sjukes framsteg var det som gav de närstående styrka att fortsätta hoppas 

(Bäckström & Sundin, 2007).  

 

”Things are moving forward ... that’s the most important thing right 

now. It creates enormous strength. I can see that something is 

happening. It gives me the strength to ... things are moving upwards 

and not pushing me down.‖ (Bäckström, & Sundin, 2007, s. 250). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva de upplevelser som närstående till personer 

med stroke har i kontakt med vården och i hemmet. För att besvara syftet har 

studien genomförts som en kvalitativ litteraturstudie. Författaren ansåg även att 

genomförandet av en litteraturstudie var lämpligt eftersom detta gav ett bredare 

underlag än vad t ex en intervjustudie skulle ha gjort. Nackdelen med denna typ 

av litteraturstudie är, enligt författaren, att frågorna som ställs är utvalda av 

författarna till de vetenskapliga artiklarna. Genom att välja flera olika författare 

har dock syftet kunnat besvaras.  

 

Artiklarna som användes i studien söktes i databaserna Cinahl och Elin eftersom 

dessa databaser innehåller artiklar med vårdvetenskapligt innehåll. Eftersom 

sökningen endast skedde med hjälp av dessa databaser anser författaren att 

utbudet av artiklar kan ha begränsats, men samtidigt har en hög vetenskaplig nivå 

kunnat säkras då en tillräcklig mängd vetenskapliga artiklar för att möjliggöra 

genomförandet av studien hittades. 

 

Urvalet av artiklar begränsades till artiklar publicerade efter år 2000. Detta 

gjordes för att fynden skulle vara så aktuella som möjligt. Författaren är medveten 

om risken att material som skulle ha passat i studien på så vis kan ha valts bort. 

Artiklarna skulle även vara ”peer-reviewed” vilket enligt Friberg (2006) innebär 

att andra forskare än artiklarnas författare, granskat och bedömt innehållet 

vetenskapligt. Detta, tillsammans med en av författaren genomförd genomläsning 

av artiklarna, gjordes för att avgöra om artiklarna hade ett vetenskapligt innehåll 

med en kvalitativ ansats vilket tillhörde inklusionskriterierna. Olsson och 

Sörensen (2007) menar att en kvalitativ studie går mer på djupet när det gäller 

upplevelser. Författaren anser att de artiklar som valts ut samtliga hållit en god 

vetenskaplig standard. Artiklarna som valdes ut till studien skulle även vara 

skrivna på svenska eller engelska. Mycket av den intressanta forskningen 

återfinns enligt Friberg (2006) i den engelskspråkiga litteraturen.  

 

Den valda analysmetoden, vilken inspirerats av Graneheim och Lundman (2003), 

gav en bra överblick under arbetets gång och hade troligen kommit ännu mer till 

sin fördel om författarna till studien varit fler till antalet. Författaren anser att de 

meningsbärande enheter som framkom i artiklarnas text relativt enkelt kunde 

omvandlas till olika kategorier genom kondensering och kodning. Detta trots det 

mycket tidskrävande och omständliga arbetet med att klippa ut de 

meningsbärande enheterna med sax för att därefter sortera dem. Flertalet av de i 

studien använda artiklarna är skrivna på engelska vilket krävt att texten behövt 

översättas innan den kondenserades. Författaren inser att risken med detta är att en 

del av kärnan i innehållet kan gå förlorad. Författaren anser dock risken för detta 

har kunnat minimeras då flertalet genomläsningar gjorts och översättningen 

genomförts med stor noggrannhet.   
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Resultatdiskussion 

 

Information och stöd 

I studien framkommer det att de närstående upplever brister i informationen. 

Bristerna gäller information angående sjukdomen i sig, men även information om 

hur den strokesjuke mår under sjukhusvistelsen och vilken hjälp som finns 

tillgänglig efter det att den sjuke skrivs ut. Rädslan för att den sjuke ska få en ny 

stroke är vanlig både hos strokedrabbade och hos deras närstående och de 

upplever att sjukvårdspersonalen brister i information angående riskerna för 

återfall (Engström, Nilsson & Willman, 2005). Även en studie av Van der Smagt-

Duijnstee, Hamers, Huijer Abu-Saad och Zuidhof (2001) visar att närstående inte 

får den information angående stroke som de upplever att de behöver. Enligt Van 

der Smagt-Duijnstee, Hamers och Huijer Abu-Saad (2000) upplever många 

närstående att de inte har tillräcklig kunskap om stroke eller behandlingen av 

stroke. I den här studien framkommer även att de närstående blev osäkra när de 

inte fick någon information från vårdpersonalen. Samtidigt vill de närstående inte 

framstå som besvärliga eller tjatiga då de söker information om den sjuke hos 

personalen. När det gäller stöd från sjukhus och vårdpersonal upplever de 

närstående i studien att de inte får tillräckligt med hjälp vilket i sin tur leder till att 

de närstående känner sig övergivna och hjälplösa. De närstående upplever att det 

skulle vara till stor hjälp med rådgivning. I en studie av Larson et. al. (2005) 

framkommer det att närstående som deltog aktivt i stöd- och utbildningsprogram 

för anhöriga till strokesjuka upplevde högre livskvalitet än de som inte deltog. 

Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att det finns hopp om att få hjälp av andra 

när man behöver det, vilket blir viktigare när ens egna resurser inte räcker till. 

Författaren menar att vårdpersonalen har möjlighet att underlätta situationen för 

de närstående genom att ta initiativ och ge relevant information. Vårdpersonalen 

bör avsätta mer tid till de närstående och deras frågor och funderingar redan i ett 

tidigt skede av vårdtiden. Genom att ge ordentligt med information och stöd i ett 

tidigt skede kan vårdpersonalen lindra mycket av den oro och de farhågor som de 

närstående upplever. Detta kommer även att göra det lättare för vårdpersonalen då 

närstående inte behöver återkomma med frågor och funderingar i lika stor 

utsträckning. Det är även viktigt att vårdpersonalen informerar om vilka resurser 

som finns tillgängliga för stöd och hjälp som t ex samtalsstöd, anhörigföreningar 

och arbetsterapeuter.  

 

 

Inflytande 

Studien visar att de närstående upplever att sjukvårdspersonalen inte tar deras 

samtal på allvar och att informationen de lämnar om den sjuke inte tas tillvara av 

vårdpersonalen. För att kunna hjälpa den sjuke och dennes familj anser Travelbee 

(1971) att det är avgörande att sjuksköterskan förstår hur sjukdomen upplevs av 

dem. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning åt närstående för att på så 

vis ge möjlighet till delaktighet både när det gäller vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). Författaren menar att det är viktigt för de närstående att 

ha en möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål angående vården av den 

sjuke. Att som personal få information om den sjuke från närstående är viktigt ur 

ett omvårdnadsperspektiv eftersom de närstående är de som vet mest om 
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patienten. Det är även av stor vikt att personalen kan motivera varför vissa 

önskemål inte kan genomföras, eftersom detta gör att de närstående känner att 

personalen gör allt de kan.  

 

Tid för sig själv 

Studien kommer fram till att många av de närstående upplever att de inte har 

någon tid för sig själva och att det är jobbigt att vara med den sjuke hela tiden. Det 

framkommer även att ensamhet kan vara bra för de närstående för att hämta kraft, 

och att arbetet kan vara en livlina för närstående, där de kan träffa andra 

människor. Upplevelsen av hälsa kan för många, enligt Travelbee (1971), 

förknippas med förmågan att vara delaktig i arbetslivet. Författaren tycker det är 

viktigt att de närstående inte får ta allt ansvar för vården av den sjuke själva utan 

att de har en möjlighet att komma ifrån sjukdomen och vara ensamma ibland. 

Detta gör att de närstående orkar mer när de väl tar hand om den sjuke. 

 

Förändrade roller och identiteter 

I resultatet framkommer det att de närstående är tvungna att överta den sjukes 

uppgifter och roll i hemmet vilket i sin tur leder till ökad belastning och oro. 

Enligt Engström, Nilsson och Willman (2005) kan den närståendes nya situation 

innebära att rollen som vårdare tar överhanden. Detta kan i sin tur leda till att 

närstående kan känna främlingskap i förhållande till partnern och osäkerhet inför 

den egna rollen i relationen. Även den här studien visar att förhållandet mellan 

den sjuke och den närstående blir lidande på grund av de förändrade identiteterna. 

I en studie av Chow, Wong & Poon (2006) framkommer det att närstående som 

har en väl fungerande familj till stöd och hjälp upplever bördan av att vårda en 

anhörig som insjuknat i stroke som mindre påtaglig. Författaren anser att det är 

viktigt att relationen mellan närstående och den sjuke förblir så oförändrad som 

det är möjligt. De närstående bör ha tillgång till den hjälp de behöver för att vårda 

den sjuke och för att på så vis ha en chans att bibehålla sina roller i relationen.  

 

Ensamhet och isolering 

I studien framkommer det att många närstående upplever att de är ensamma och 

isolerade vilket beror på att de blir mer bundna till hemmet och att umgänget med 

andra inte längre fungerar som innan den anhörige drabbades av stroke. Enligt 

Kirkevold & Strömsnes-Ekern (2003) känner sig många anhöriga bundna till 

bostaden och patienten vilket leder till minskad frihet och social isolering. Även 

Stoltz, Nilsson och Willman (2001) har kommit fram till att anhöriga som vårdar 

en närstående i hemmet ofta är socialt isolerade från både vänner och bekanta. 

Enligt författaren är det viktigt att vårdpersonal känner till vilka behov de 

närstående upplever att de har och att personalen kan informera om vilka resurser 

som finns tillgängliga för dem som t ex avlastning i hemmet eller på 

korttidsboende. Det är därför viktigt att inblandad personal har kunskap angående 

vilka behov som närstående har. 
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Känslor inför framtiden 

I resultatet framkommer det att oro och osäkerhet inför framtiden är något som 

upplevs av många närstående. Oron gäller riskerna för återfall i sjukdomen, den 

framtida vårdsituationen och sin egen hälsa. All denna ovisshet gör att de 

närstående ser på framtiden en dag i taget, och hoppas att den sjuke ska bli bättre. 

Enligt Travelbee (1971) är hoppet hos den lidande människan viktigt för 

sjuksköterskan att understöda och menar att den som hoppas riktar 

uppmärksamheten mot framtida förbättringar och kan på så vis uthärda nuet. I den 

här studien framkommer det att hoppet stärks när de närstående ser att den sjuke 

anhörige gör framsteg. Enligt Kirkevold och Strömsnes-Ekern (2003) upplever de 

närstående oro och har funderingar kring patienten och dennes chanser att 

överleva och hur framtiden kommer att se ut. Enligt författaren ska de närstående 

ha möjligheter att vädra sin oro och ovisshet med utbildad personal som har 

kunskap i ämnet för att på så vis få en bättre bild av vad framtiden kan komma att 

innebära både vad det gäller rehabilitering av den sjuke och riskerna för återfall.  

 

Slutsats 
 

Studien kom fram till att närstående till personer som drabbats av stroke upplever 

att det finns brister vad det gäller information, stöd och hjälp ifrån sjukvården. De 

upplever även att de inte har tillräckligt inflytande vad det gäller vården av den 

anhörige och att deras oro och frågor inte uppmärksammas av vårdpersonalen. Det 

som kom fram i många delar av resultatet var vikten av information. Bra 

information och tillgång till stöd för närstående är en viktig del för att de 

närstående ska klara att leva och ta hand om sina sjuka anhöriga. Sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal spelar en viktig roll i att förbättra situationen för de 

närstående. Det kunde t ex införas särskilda kunskapsbanker där man som 

personal har tillgång till material och information angående just närstående till 

personer som insjuknat i stroke och deras behov och upplevelser. Det skulle 

därför vidare vara av intresse att undersöka vilka faktorer och resurser som skulle 

kunna bidra till att hjälpa närstående till strokedrabbade att orka genomgå de 

förändringar och omställningar som sjukdomen innebär på bästa sätt. 
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Bilaga 1 
 

Författa

re, år 

Studiens 

typ 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Banks & 

Pearson, 

2004 

Kvalitativ n=74  

Strokedrabbade 

och deras 

partners/fruar. 

Intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Förändrade 

relationer och 

roller, att klara en 

kris, behovet av 

stöd och 

rådgivning. 

Brereton 

& Nolan, 

2002 

Kvalitativ n=14 

Anhörigvårdare. 

Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Oro och osäkerhet, 

förändrade 

familjeförhållande

n, att inte bli sedd 

eller hörd av 

vårdpersonalen, 

vikten av att 

vårdpersonal och 

anhöriga har en 

god relation 

Bäck-

ström & 

Sundin, 

2007 

Kvalitativ n=10 

Närstående till 

strokedrabbade. 

Intervjuer. 

Interpretiv 

fenomologisk 

analys. 

Att känna 

hjälplöshet, 

utanförskap och 

ensamhet. Att bli 

stärkt av 

förbättringar och 

framsteg. 

Hare et 

al., 2005 

Kvalitativ n=33 

Strokedrabbade 

och deras 

anhörigvårdare 

Gruppintervjuer 

Innehållsanalys. 

Bristen på 

information, 

närvaron av 

psykiska och 

känslomässiga 

problem, vikten av 

primärvården som 

källa till kontakter 

med olika 

stödfunktioner 

Hunt & 

Smith, 

2004 

Kvalitativ n=4 

Partners och 

döttrar 

Intervjuer. 

Interpretiv 

fenomenologisk 

analys. 

Oro och ovisshet, 

vikten av 

relationer som 

källa till styrka. 

 

 

 

Kerr & 

Smith, 

2001 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

N=22 

Patient/anhörig

vårdare, dotter, 

make/maka 

 

 

 

Intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

 

 

Känslomässiga 

och fysiska 

påfrestningar, 

otillräckligt stöd 

och från vården 

och samhället. 
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Lind-

quist & 

Dahlberg

, 2002 

Kvalitativ n=5 

Makar, dotter 

Intervjuer. 

Livsvärlds-

fenomenologisk 

analys. 

Ensamhet och 

utanförskap, oro 

och ovisshet till 

följd av den 

förändrade 

livssituationen. 

Petters-

son et 

al., 2005 

Kvalitativ n=12 

Anhörigvårdare

/sambos 

Intervjuer. 

Fenomenologisk 

– hermeneutisk 

analys. 

Hur livsvärlden 

påverkas av 

hjälpmedel, 

förändrad 

tidsuppfattning. 

 

 

 

 

 

 




