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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år drabbas 25 000-30 000 personer av stroke i Sverige. Insjuknandet i 

stroke sker ofta plötsligt, vilket leder till att närstående ofta står till viss del oförberedda inför 

det nya livet som väntar som anhörigvårdare och närstående. Sjukdomar såsom stroke vars 

insjuknande sker hastigt och där efterförloppet och rehabiliteringsprocessen involverar 

närstående finns inte väl beskrivet i litteraturen, till skillnad från till exempel andra 

sjukdomar med långsammare insjuknande bild Syfte: Syftet med studien var att genomföra 

en syntes av kunskap om stöd till närstående till stroke-drabbade personer i hemmet. Samt 

bedöma den metodologiska kvaliteten på de inkluderade studierna. Metod: Analysen 

genomfördes med ansatsen meta-etnografi och analysförfarandet utfördes med hjälp av 

Noblit och Hare´s (1988) meta-etnografi. Resultat: Närstående till stroke-drabbade personer 

är ibland oförberedda på hur de ska hantera sin vardag när den stroke-drabbade personen 

skrivs ut från sjukhus och kommer hem i det egna hemmet, dem upplever ibland brist på stöd 

från sin omgivning. I resultat framkom fyra teman, stöd i det sociala livet, stöd för den egna 

hälsan, information och kunskap samt stöd från omvärlden. Slutsats: Det saknas ett 

professionellt skyddsnät för den närstående, vidare forskning som undersöker stöd till 

närstående i nära anslutning efter utskrivning från sjukhus till hemmet skulle vara värdefullt 

Nyckelord: Stroke, stroke patients, caregiver support, professionell family relations, support; 

psychosocial, social support, home nursing, family nursing, family, Qualitative studies, 

experience*. 
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ABSTRACT 

Background: 25 000- 30 000 people are afflicted of stroke each year. Incidence of the stroke 

often occurs suddenly, leaving the relatives unprepared to face their new life as carers for the 

stroke survivor. Diseases such as stroke whose onset occurs suddenly are not well described 

in the literature, unlike other diseases that has a slower onset. 

Aim, The aim of this study was to conduct a synthesis of the knowledge about support for 

informal carers of stroke survivors in their home environment and to evaluate the 

methodological quality of the studies included in the synthesis. Method, The analysis was 

conducted by using meta-ethnography described by Noblit & Hare´s (1988) Findings: Carers 

for individuals affected by stroke-are sometimes unprepared for how to deal with their 

everyday lives when the individual affected by stroke is discharged from hospital and returns 

home in their own homes, they sometimes experience a lack of support from the community. 

The results revealed four themes, support in social life, support for their own health, support 

from the outside world, information and knowledge. Conclusion: There is a lack of a 

professional safety net for the carers, further research that examines support for carers in 

close proximity after discharge from hospital to home would be valuable. 

 

Keywords: Stroke, stroke patients, caregiver support, professional family relations, support; 

psychosocial, social support, home nursing, family nursing, family, Qualitative studies, 

experience*, 
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Introduktion 
Varje år insjuknar 25000–35000 personer i stroke i Sverige och är en av de vanligaste 

orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning, tidigt insättande av rehabiliteringsåtgärder är 

av största vikt för god rehabilitering (Socialstyrelsen, 2010; Mackay, Mensah, Mendis, & 

Greenlund, 2004). Årsrapporten från riksstroke (2011) visar på att mer än hälften stroke-

drabbade personer över 75 år var helt eller delvis beroende av stöd från närstående i det egna 

hemmet. Enligt Smith, Lawrence, Langhorne, Lees (2004) bor ungefär 80 % av stroke-

drabbade personer i det egna hemmet ett år efter genomgången stroke och av dessa är mer än 

en tredjedel beroende av stöd från sina närstående. 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) visar att Sveriges befolkning blir allt äldre på grund 

av generell förbättring i hälsan hos befolkningen de senaste decennierna, i och med detta 

beräknas år 2030 var femte person vara över 65 år i Sverige. Engström, Nilsson och Willman 

(2005) visar på en minskad dödlighet i stroke, vilket även bekräftas av Socialstyrelsens 

folkhälsorapport (2009). Eftersom Sveriges befolkning blir allt äldre leder det även till fler 

personer som insjuknar i stroke och i framtiden kommer detta faktum leda till en ökad 

belastning för svensk hälso och sjukvård (Engström, Nilsson & Willman, 2005). Määttä, 

Norberg, Winther - Jörgensen och Lützén (2008) beskriver även dem en allt äldre befolkning 

i västvärlden och vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare, det kommer i sin tur leda till den 

sjukvård som bedrivs i hemmet kommer bli alltmer komplex i framtiden. Insjuknandet i 

stroke och tiden inne på sjukhus upplever närstående som en ansträngande tid både fysiskt 

och psykiskt (Van der Smagt Duijnstee & Abud Saad, 2000), efter två veckor inne på sjukhus 

har de närstående fortfarande inte fullt ut accepterat konsekvenserna av sjukdomen.  

Insjuknandet i stroke sker ofta plötsligt, vilket leder till att närstående ofta står till viss del 

oförberedda inför det nya livet som väntar som närstående (Brereton, 1997). I många fall 

finns i den stroke drabbade-personens närhet även en närstående med behov av avlastning 

och någon som lyssnar till dem och deras behov och önskningar. Närstående till stroke-

drabbade personen vårdar i större utsträckning sina närstående i hemmet och det är i vissa fall 

en tung börda för de närstående (Stoltz, Nilsson & Willman 2010). Sjukdomar såsom stroke 

vars insjuknande sker hastigt och där efterförloppet och rehabiliteringsprocessen involverar 

närstående finns inte väl beskrivet i litteraturen (Brereton, 1997) till skillnad från till exempel 

andra sjukdomar med långsammare insjuknande bild. 
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Definition av närstående 
Anhörig, närstående och ibland även familj används skiftande i kunskapssammanställningar 

och allmänt språkbruk som synonymer, vilket beskriver en person som står i nära relation till 

en person som lider av sjukdom och som är i behov av vård och omvårdnad. (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2004). Dahlberg och Segersten (2010) menar utifrån ett 

vårdvetenskapligt synsätt så är närstående en person som både patienten och den själv 

accepterar och ser som närstående.  

Begreppet närstående har valts att användas genomgående i denna studie och innefattar dem 

personer som själva ser sig som närstående samt som patienten själv accepterar som sin 

närstående. 

Definition av stöd 
Stöd är interaktionen som sker mellan människor, där personer ger och får emotionellt, 

informativt och konkret stöd (Ahoo, Tarkka, Åstedt-Kurki & Kaunonen, 2009). Stöd som har 

inkluderats i denna studie är det stöd som den närstående upplever underlättar i sitt liv som 

närstående till en stroke-drabbad person.  

Bakgrund 
Enligt riksstrokes årsrapport (2011) uppger hälften av stroke-drabbade personer som bor i det 

egna hemmet i Sverige att de är helt eller delvis beroende av närståendes hjälp 3 månader 

efter insjuknande i stroke.  Allt fler närstående får idag en större roll i omvårdnaden av 

patienten när denne vårdas i hemmet (Stoltz, Nilsson & Willman (2001).  

Engström, Nilsson och Willman (2005) fann att när en person drabbas av stroke kan det leda 

till förändringar i det kroppsliga, psykiska och sociala livet och kvaliteten på omvårdnaden 

som ges av vårdpersonal är avgörande för personens välbefinnande och även för de 

långsiktiga resultaten av dennes återhämtning.  

 
Sjuksköterskans stöd till närstående  
Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och när patienter vårdas i hemmet ställer det 

höga krav på sjuksköterskans kompetens (Svenska sjuksköterskeföreningen [SSF], 2010). De 

nedskärningar som genomförts i Svensk hälso och sjukvård drabbar inte bara patienten utan 

även den närstående (a.a) Kortare vårdtider inom akutsjukvården gör att patienter som är i 

stort behov av omvårdnad, snabbare skrivs ut från sjukhus och tidigare kommer hem till sina 

egna boenden (O´Connel, Baker, Prosser, 2003). Medianvårdtiden inne på sjukhus för stroke-

drabbade personer i Sverige är 12 dagar enligt Riksstroke årsrapport från 2011. 
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Enligt Smith et al., (2004) upplevde närstående till stroke-drabbade personen att 

sjuksköterskorna inne på sjukhuset många gånger hade bråttom och inte hade möjlighet att 

svara på deras frågor. Inne på sjukhuset önskade närstående information om varför den 

stroke-drabbade personen hade insjuknat i stroke och vilka konsekvenser detta medförde. 

Men framför allt inför hemgång upplevde de närstående att de saknade information och 

”hands on” träning för de omvårdnadsåtgärder de skulle klara av i hemmet. Närstående som 

hade tidigare erfarenhet oroade sig mindre inför hemgången än de som saknade denna 

tidigare kunskap. Wright och Leahey (2005) beskriver vad de anser är de vanligaste 

misstagen som sjuksköterskan gör vid interaktionen med närstående då omvårdnaden sträcker 

sig förbi den enskilda patienten och involverar även den närstående. Sjuksköterskan bör 

skapa möjlighet för ett helande kontext för förändring för både patienten och den närstående. 

Sjuksköterskan bör involvera sig och visa lika mycket intresse för den närstående, genom att 

lyssna till dem om hur patientens sjukdomstid har påverkat dem.  Enligt Wright och Leahey 

(2005) bör inte sjuksköterskan ge råd och anvisningar om hälsoproblem eller om hur 

närstående hanterar patientens sjukdom om det inte specifikt efterfrågas, de menar att detta 

kan upplevas som en konfrontativ situation och ska undvikas, istället bör sjuksköterskan 

ställa frågor och vara lyhörd efter vad de närstående önskar (a.a). 

 
Närstående i rehabiliteringsprocessen 
Saban och Hogan (2012) beskriver i sin studie hur närstående upplever att vårda en stroke-

drabbad person, samt hur kommunikationen sker med vårdpersonal. Den stroke-drabbade 

personen och den närstående måste i ett tidigt skede involveras i rehabiliteringsprocessen 

(Farzan, 1991). Deltagandet av de närstående samt att den stroke-drabbade personen erhåller 

god sjukvård från kommunen ökar markant chansen för ett lyckat resultat i 

rehabiliteringsprocessen. Enligt Santos, Farrajota, Castro-Caldas och de Sousa (1999) 

involveras ofta den närstående tidigt i rehabiliteringsprocessen inne på sjukhuset. 

  

Grant, Glandon, Elliott, Newman-Giger & Weaver (2006) fann att närstående till stroke-

drabbade personer i det egna hemmet kunde uppleva känslor av hjälplöshet, frustration, 

nervositet och rädslor inför det nya livet som närstående. Uppgifter som ingick i det nya livet 

som närstående innefattade hantering av kognitiva, emotionella och beteende förändringar 

hos den stroke-drabbade personen. 
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Enligt Sit, Wong, Clinton, Li & Fong (2004) kunde livet som närstående leda till ökad stress i 

vardagen, ungefär 40 % av de närstående i studien uppgav att de hade fysiska symtom och 

hade uppsökt professionell vård för detta under de senaste fyra veckorna. De fysiska 

symtomen var bland annat huvudvärk, nedsatt aptit, generell muskelömhet, andfåddhet och 

epigastriella besvär.  

I en litteraturstudie genomförd av Stoltz, Nilsson och Willman (2001) beskrivs att närstående 

till stroke drabbade personer upplever stress och nedsatt livskvalitet vid hemrehabilitering, 

men erhåller närstående professionell handledning och praktisk träning av en stödperson 

upplever dem en ökad livskvalitet och ökad emotionell hälsa.  

 

Även kraven på närstående har ökat på grund av förändrade vårdinsatser från samhället. 

Saban och Hogan (2012) visade på att närstående upplevde svårigheter i familjelivet och sorg 

över förlusten av livet som de tidigare haft med den stroke-drabbade personen. Yrkeslivets 

krav samtidigt som de behövde interagera med vårdpersonalen för att få den bästa tänkbara 

vården för den stroke-drabbade personen. 

 

Utbildning av närstående till stroke-drabbad person 
Utbildning för närstående är viktigt för att skapa förståelse för de svårigheter som den stroke-

drabbade personen möter i sitt dagliga liv, utbildning av närstående ska påbörjas så fort den 

stroke-drabbade personens medicinska tillstånd är stabilt (Farzan, 1999).  

 

När närstående är välinformerade och har kunskap om sjukdomen skapar detta förutsättningar 

för att de praktiskt ska kunna hantera den nya livssituationen som de befinner sig i 

(Socialstyrelsen, 2009). I det akuta skedet är det främst de kroppsliga funktionerna som den 

närstående ser som förändrat (Socialstyrelsen, 2009). De kognitiva svårigheterna 

uppmärksammas oftast av de närstående när det dagliga livet inträder i rehabiliteringsfasen. 

Det kan även vara svårt att ta in all information som ges i en krissituation, därför bör för 

undervisning av närstående ske vid ett flertal tillfällen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Syfte 
Syftet med studien var att genomföra en syntes av kunskap om stöd till närstående till stroke-

drabbade personer i hemmet. Samt bedöma den metodologiska kvaliteten på de inkluderade 

studierna. 
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Design 
En systematisk litteratursökning efter kvalitativa artiklar genomfördes utifrån ett 

naturalistiskt angreppssätt. Kvalitativa artiklar inkluderades för att på ett beskrivande och 

tolkande sätt kunna syntetisera den kunskap som föreligger inom området för stöd till 

närstående till stroke-drabbade personer och på så vis få en djupare förståelse för fenomenet 

(Polit & Beck, 2012). En meta-syntes genomfördes med ansatsen meta-etnografi och 

analysförfarandet utfördes med hjälp av Noblit och Hare´s (1988) meta-etnografi som utgår 

från sju faser. Ett naturalistiskt förhållningssätt ansågs lämpligt då syntesen är en tolkande 

analysform. Polit och Beck, (2012) beskriver hur det naturalistiska paradigmet framhåller att 

det finns flera sidor av samma verklighet. Det naturalistiska synsätter är ofta utgångspunkten 

för kvalitativ forskning och målet är att förstå hur varje individ uppfattar sin verklighet runt 

omkring dem (Polit & Beck, 2012). 

Etiskt förhållningssätt 
Denna studie inkluderar endast tidigare publicerat material, där informanternas identitet inte 

uppges. Det etiska övervägandet i de enskilda artiklarna bedömdes med hjälp av CASP. 

Litteratursökning 
Innan sökningarna efter artiklar genomfördes bokades tid med bibliotekarie på BTH´s 

bibliotek, enligt Polit och Beck (2012) är det önskvärt att konsultera en bibliotekarie inför en 

litteratursökning. Ett intresseområde som tilltalade författaren bestämdes, enligt Noblit och 

Hare´s (1988) uppmuntrar dem författaren att välja ett ämne som tilltalar författaren på ett 

intellektuellt plan, Noblit och Hare´s (1988) menar att det inte är något värde i en meta-syntes 

om ämnet som ska studeras inte är av intresse för författaren Under den första fasen i meta-

etnografin identifierades vad som skulle studeras vidare i syntesen, frågorna ”hur” och 

”varför” fenomenet var av intresse för vidare undersökning ställdes kontinuerligt under 

analysens gång (Noblit & Hare´s, 1988). Vidare i fas två bestämdes vilken typ av studier som 

skulle inkluderas. Noblit och Hare´s (1988) menar att studiedesignerna som ska ingå i 

syntesen ska vara med kvalitativ-ansats, alla de inkluderade artiklarna som ingick i denna 

meta-syntesen var av kvalitativ metod, studie-designerna var intervjuer eller fokusgrupper. 

Strukturerade sökningar genomfördes i Cinahl (Cumulative Index for Nursing Allied Health 

Literature), Medline och Academic search Elite, vilket sedan kompletterades med 

fritextsökningar i Cinahl och Medline. Artiklarna skulle vara med kvalitativ metod, peer-

reviewed samt vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, studierna skulle även reflektera 

närstående perspektivet för stroke-drabbade personer i hemmiljö. 
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Sökorden var indexerade under olika söktermer i de tre databaserna vilket medförde olika 

sökstrategier i respektive databas, sökresultat samt sökkombinationer finns presenterade i 

bilaga 1. Kontrollerade sökord användes i Medline (Medical subject headings, Cinahl (Cinahl 

heading)och Academic search Elite (subject terms) samt fritextsökningar med trunkering. 

Polit och Beck (2012) beskriver ett tillvägagångssätt för urskiljning av kvalitativa studier i 

sökresultatet, detta genom användning av de kontrollerade sökorden i respektive databas. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för urskiljning av kvalitativa studier i sökresultatet återfanns i 

Cinahl och Medline. Clinical Queries i “search options” där valdes Qualitative-High 

Sensitivity, Qualitative-High specificity och Qualitative-best balance. Således användes två 

separata sökstrategier i Medline och Cinahl för urskiljning av kvalitativa studier. Träfflistorna 

för de olika sökstrategierna jämfördes parallellt och alla artiklar som fanns i träfflistan för den 

sistnämnda sökstrategin återfanns även i träfflistan med de kontrollerade sökorden i både 

Medline och Cinahl.  

Sökorden som användes var: Stroke, stroke patients, cerebrovascular disease patient, 

caregiver support, professional family relations, support; psychosocial, social support, home 

nursing, family nursing, family, relatives, extended family, qualitative studies, qualitative 

research, experience*, burden of care, family experience*, famil* support.   

Den strukturerade sökningen resulterade i 62 artiklar. Efter den strukturerade sökningen 

kompletterades sökningen med fritextsökningar i Cinahl och Medline vilket resulterade i 

ytterligare153 artiklar, totalt återfanns 215 artiklar i det första urvalet av artiklar. 

Sökprocessen finns beskriven som ett flödesdiagram, se figur 1. 
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Figur 1. Flödesdiagram av litteratursökningen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screening 
På titelnivå lästes 215 artiklar igenom varav 48 dubbletter togs bort. Först screenades 

artiklarna på titel-nivå och därefter på abstract-nivå, under screeningprocessen skulle 

artiklarna svara på syftet samt vara baserade på kvalitativ metod, 28 studier lästes slutligen 

igenom i fulltext. När de 28 studierna lästs i sin helhet bestämdes 16 studier ingå i meta-

syntesen. 

Bedömning av metodologisk kvalitet  
16 artiklar kvarstod vid bedömningen av den metodologiska kvaliteten och samtliga 

genomgick kvalitetsgranskning. Alla inkluderade studierna var peer-reviewed samt 

publicerade i vetenskaplig tidskrift. Varje artikel genomgick kvalitetsgranskning med CASP 

(Critical Appraisal assesment Programme) detta för att säkerställa att studierna uppfyllde 

önskvärd kvalitet. Kvalitetsgranskningsinstrumentet fungerade som en checklista för 

bedömning av kvaliteten i den aktuella studien (Aveyard (2010).  Enligt Polit & Beck (2012) 

är det inte alltid som omvårdnadsforskare använder standardiserade 

kvalitetsgranskningsinstrument, men eftersom syftet i denna meta-etnografi även var 

Artiklar screenade på 
abstract-nivå 

N=119  

Artiklar exkluderade på 
abstract-nivå 

N=91 

Artiklar identifierade under 
litteratursökning 

N= 215 

Artiklar kvar efter borttagande av 
dubbletter  

N=167 

Artikar screenade på titel-nivå 
                N= 167  

Artiklar exkluderade titel-
nivå 

N=48 

Fulltext-artiklar screenade i 
fulltext 
N=28  

Fulltext-artiklar som 
exkluderades 

N =  12  
n=9 ej adekvat studiedesign 

n=3svarar ej på syfte 

Inkluderade artiklar 
N = 16  
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bedömning av den metodologiska kvaliteten av inkluderade studier så ansågs det lämpligt att 

använda sig av ett sådant. CASP upplevdes även som ett korrekt val då det frekvent används 

av omvårdnadsforskare och utvecklades först för användning i primära studier för att senare 

därefter kunna inkluderas i en meta-syntes (Polit & Beck (2012).  

CASP består av 10 frågor, under kvalitetsgranskningsprocessen användes alla 10 frågorna.  

Studierna skulle svara ja på de fyra första frågorna, detta var ett inklusionskriterie då dessa 

frågor rör metod och urval. Stor vikt las vid att metoden i studierna fanns väl beskrivna samt 

var relevant för det aktuella syftet i studien. Vid användandet av CASP skapades ett poäng 

system varje fråga kunde ge 10 poäng således kunde de inkluderade studierna maximalt få 

100 poäng se bilagor 2. 

Dataextraktion 
Inspiration vid dataextraktion hämtades från Pearson, Field och Jordan, (2007) 

Dataextraktionsprotokoll fördes kontinuerligt under analysen av studierna. Ur artiklarna 

extraherades information om författare, år för publicering, övergripande syfte informant 

antal, kön, ålder samt datainsamling och dataanalys, se bilaga 4 sammanfattning av 

inkluderade studier. Enligt Polit & Beck (2012) är detta tillvägagångssätt att föredra.  

Innan dataextraktionen påbörjades lästes alla 16 valda artiklarna igenom för att skapa en 

första förståelse för dess innehåll. Under hela syntesens gång ställdes frågorna ”hur” och 

”varför” kontinuerligt, enligt Polit och Beck (2012) bör dessa frågor ställas kontinuerligt 

under syntesens för att säkerställa att ett reflekterande förhållningssätt skapas över vad som 

ska studeras vidare i studien. Under fas tre lästes studierna upprepade gånger tills full 

förståelse för dess innehåll hade uppnåtts, samt urskiljdes detaljer och de verkliga 

underliggande frågorna i studierna (Polit & Beck, 2012;Noblit & Hare, 1988). När full 

förståelse för artiklarnas innehåll hade skapats antecknades nyckelmetaforerna och teman 

som framkommit ner (Noblit & Hare, 1988).  

Syntetisering 
Vid sammanställningen och syntesen av de funna studierna användes Noblit & Hare´s (1988) 

metod för integration av kvalitativ data vilket benämns meta-etnografi. Under 

analysförfarandet var förhållningssättet till studierna både induktivt och tolkande, vilket är 

det korrekta tillvägagångssättet vid syntesen (Noblit & Hare, 1988;Polit & Beck, 2012). 

Meta-etnografi tillämpas på studier med kvalitativ metod och resultatet av meta-etnografin är 

snarare tolkande än summerande (Polit & Beck, 2012).  
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I den första syntetiseringsfasen (fas fyra) skulle det bestämmas hur studierna var relaterade 

till varandra, nyckelmetaforer och teman hade antecknats ner och lästes därefter ett flertal 

gånger för jämförelse av hur de hörde samman. Noblit och Hare´s (1988) beskriver tre sätt 

som studier kan relatera till varandra, ömsesidiga, motsatsen till varandra eller i linje med 

argumentet.  Därefter jämfördes de nyckelmetaforer och tema som framkommit och en bild 

skapades av hur dessa relaterade till varandra, stor vikt las vid att bibehålla dess essentiella 

innehåll. Under fas 6 översattes studierna i varandra, här skapades en ny transformerad helhet 

av de tidigare enskilda delarna.  I sista fasen av metasyntesen skrevs resultatet ner. Syftet 

med syntesen i meta-etnografin är att ska skapa en ny helhet, som leder till translationer, 

vilket ska återspegla de teman, nyckelmetaforer som tidigare framkommit (Noblit & Hare, 

1988). När syntesen av de 16 artiklarna hade genomförts utkristalliserade sig fyra teman stöd 

i det sociala livet, stöd för den egna hälsan, information och kunskap samt stöd från 

omvärlden. 

Hur nyckelmetaforer och tema framkom finns presenterades under respektive tema i resultat. 

Vilka artiklar som återfinns i respektive tema finns presenterade i bilaga 3. 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i två delar, den första delen berör den metodologiska 

kvaliteten på inkluderade artiklar och den andra delen presenterar resultatet av syntesen. 

Av de studier som inkluderades kom sex studier från Europa, en från Afrika, en från Asien, 

sex stycken från Nord Amerika, en från Oceanien och en från Sydamerika.  

De 16 inkluderade studierna genomgick kvalitetsgranskning med CASP, genomsnittligt 

bedömningspoäng för studierna var 93,75. I sex av artiklarna hade inte författarna redogjort 

för eller varit bristfälliga i sin beskrivning av eventuella bias som kunde påverka deras 

resultat. Tre studier svarade nej på frågan om analysprocessens utformande, analysprocessen 

fanns beskriven i samtliga tre studier men önskvärt vore om detta presenterades mer utförligt 

för läsaren. Det totala informant- antalet i de inkluderade studierna som reflekterade 

närståendes perspektiv och i hemmiljö var 203 stycken och åldern på informanterna varierade 

mellan16-85 år, ingen genomsnittsålder kunde beräknas eftersom detta inte angavs i alla 

studier. Informant-antalet som även inkluderade patientperspektiv samt olika kontexter 

förutom i hemmet var 248. Av de 16 artiklarna som totalt inkluderades i studien var det 11 

artiklar som både studerade kontexten hemmiljö och utanför det egna hemmet, fem av 

artiklarna studerade endast hemmiljö.  
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15 stycken studier hade använt intervjuer som datainsamlingsmetod och en studie hade 

använt fokusgrupper, varav åtta studier hade specificerat det som semi-strukturerade 

intervjuer. 

Stöd i det sociala livet 
Det som var återkommande i flera av studierna var hur det sociala nätverket fick en 

avgörande betydelse för hur väl den närstående klarade av sitt dagliga liv och fungerade som 

en underlättare i vardagen (Kitzmüller, Asplund & Häggström, 2012; Burman, 2001; 

Subgranon & Lund, 2000; O´Connel & Baker, 2004; White, Korner-Bitensky, Rodrigue, 

Rosmus, Sourial, Lambert & Wood-Dauphinee, 2007; Weaver, 2002; Thomas & Greenop, 

2008). Det informella stödet som det sociala nätverket bistod med var av stor betydelse för 

hur väl den närstående hanterade vardagen(Lutz, Young, Cox, Martz & Creasy, 2011; Bocchi 

& Angelo, (2008). En sådan enkel sak som att lämna hemmet blev många gånger besvärligt 

och krävde mycket planering, återigen var det främst familj och bekanta som möjliggjorde för 

den närstående att utföra aktiviteter utanför det egna hemmet (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, 2012; Cecil, Parahoo, Thompson, McCaughan, Power & Campell, 2009; Bocchi & 

Angelo, 2008; Subgranon & Lund, 2000; Thomas & Greenop, 2008). Rädsla för att något 

skulle inträffa om den närstående lämnade den stroke-drabbade personen ensam skapade 

mycket oro och osäkerhet, dessa känslor kunde uppkomma även om den närstående endast 

skulle lämna rummet (Bocchi & Angelo, 2008; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). 

Figur 2. Exempel på nyckelmetaforer som bidrog till tema. 

   Nyckelmetaforer                      Tema 

 

En god och trygg familjesituation underlättade det dagliga livet, familjen var en viktig resurs 

och stod för ett känslomässigt stöd när så behövdes (Bocchi & Angelo, 2008). Men ibland 

kunde även känslor av ensamhet infinna sig och detta ledde till att närstående isolerade från 

sin omgivning (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Bocchi & Angelo, 2008; White 

et al, 2007). En annan upplevelse var att omgivningen ibland visade en brist på förståelse för 

den närståendes situation(Cecil, et al, 2009).  

       Socialt liv   Socialt nätverk -
Avlastning 
familj/vänner 
fritid 
få vardagen att 
fungera 
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Bocchi och Angelo (2008) beskrev hur den stroke-drabbade personens tillstånd gjorde att 

denne inte ville lämna hemmet, detta kunde medförde att den närstående inte heller gjorde 

det. I slutändan kunde det leda till isolering från sin omgivning och förlust av viktiga delar i 

det sociala livet (a.a). Närstående upplevde ständigt behovet av att vara närvarande för den 

stroke-drabbade personen (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Bocchi & Angelo, 

2008; Cecil et al., 2009; Moore-Weaver, 2002) att alltid behöva vara där kunde upplevas som 

att vara fånge i sitt egna hem(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Bocchi & Angelo, 

2008; Cecil et al.,2009).  

Relationer till den övriga familjen kunde ta skada då mycket tid spenderades enbart 

tillsammans med den stroke-drabbade personen (Bocchi & Angelo, 2008). När den stroke-

drabbade personen blev utskriven från sjukhus till det egna hemmet, upplevde den närstående 

en stor ovisshet inför framtiden (Burman, 2001). Denna ovisshet kunde hindra dem från att 

planera för framtiden, strategier som den närstående skapade var att bibehålla det sociala 

skyddsnätet samt ha tro till sin egen förmåga. För att skapa en tilltro till framtiden behövde 

dem även acceptera sjukdomen hos den stroke-drabbade personen (a.a).  

Närstående upplevde sig vara starkare efter dem genomgått ansträngande perioder, återigen 

var det tilltro till den egna förmågan som var en viktig faktor men de beskrev också vikten av 

att besitta en inre styrka (O´Connel & Baker, 2004). Den närstående kunde stundtals känna en 

sorg över att förlora det aktiva liv som de tidigare haft tillsammans (Bocchi & Angelo, 2008; 

White et al., 2007; Kitzmüller et al. 2012). Efter stroken försvann många gånger också 

spontaniteten i vardagen vilket den närstående kunde sakna, allt behövde planeras i förväg 

vilket gjorde livet till en rutin (Kitzmüller et al., 2012). 

” You are not a caregiver sometimes but your 

whole life becomes care giving” 

                                                                            (Kitzmüller et al., 2012, s.7) 

Burman, (2001) beskriver hur vardagen kunde upplevas stressande och för att kunna hantera 

den stressade situationen isolerade sig den närstående från sin omgivning och skalade ner 

antalet vänner. 

 I vissa situationer hade den stroke-drabbade personen liten sjukdomsinsikt och var ständigt i 

behov av hjälp från den närstående, vilket upplevdes som problematiskt. Den låga 
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sjukdomsinsikten hos den stroke-drabbade personen kunde medföra att denna inte ansåg sig 

behöva assistans utifrån, vilket gjorde det svårt för den närstående att söka stöd och hjälp 

utifrån för avlastning (Pierce, Steiner, Hicks & Holzaepfel, 2006).  

Men en del upplevde inte att de blev begränsade till det egna hemmet utan fortsatta med sina 

vanliga rutiner och intressen, de upplevde det viktigt att fortsätta med det dagliga livet som 

det var innan stroken och försökte att inte förändra sina rutiner  (Burman, 2001; Kitzmüller, 

2012), men detta var främst närstående till stroke-drabbade personer som inte hade betydande 

sequelae efter stroken (Kitzmüller, 2012). Bocchi och Angelo (2008) fann att aktiviteter 

oftast genomfördes tillsammans med den stroke-drabbade personen eller skedde i det egna 

hemmet. Par som däremot sökte sig till nya fritidsaktiviteter fann nya vänner som fungerade 

som ett stöd för dem i hanteringen av andra mödosamma uppgifter i livet. (Kitzmüller et al., 

2012) 

Men närstående uppgav i ett flertal studier en betydande avskalning av antalet vänner i det 

sociala livet (Kitzmüller et al., 2012; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Burman, 

2001; Bocchi & Angelo, 2008; White et al., 2007) en anledning kunde vara på grund av en 

oförstående omgivning, förändringar i kommunikations möjligheter för den stroke-drabbade 

personen gjorde att vissa situationer kunde bli besvärliga och den närstående upplevde sig 

behöva försvara den stroke-drabbade personen. Det kunde bland annat bero på afasi eller på 

grund av kognitiva förändringar som försvårade kommunikationen med personer i deras 

närhet (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). Närstående upplevde ett behov av 

avlastning, tyvärr blev inte alltid behovet mött vilket gjorde att de upplevde sig många gånger 

väldigt ensamma i sin situation, övriga i familjen hade ett eget liv och ingen möjlighet att 

avlasta denne i vardagen (Bocchi & Angelo, 2008). Rollen som närstående kunde ibland 

upplevas som en skyldighet (Subgranon & Lund, 2000; Bocchi, Angelo, 2008; Brereton & 

Nolan, 2000; Moore-Weaver, 2002). 

 

”I thought that she had looked after me since I was a baby. 

When she can´t help herself, I have to help her” 

                          (Subgranon & Lund, 2000, s.169). 
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Stöd för den egna hälsan 
Vid insjuknandet i stroken önskades information om den stroke-drabbade personens framtid, 

väl i hemmet sågs ett skifte där istället den närstående behövde informationen och stöttningen 

för sitt egna emotionella och fysiska välbefinnande (Wallengren, Segesten & Friberg, 2010)  

Figur 3. Exempel på nyckelmetaforer som bidrog till tema. 

Nyckelmetaforer                      Tema     

 

 

Vårdandet var ett dygnet runt arbete (Moore-Weaver, 2002) vilket kunde leda till trötthet och 

irritation hos den närstående (O´Connel & Baker, 2004; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, 2012; Subgranon & Lund, 2000; Thomas & Greenop, 2008).  

Subgranon och Lund (2000) fann att närstående upplevde emotionella symtom såsom ilska, 

sårade känslor och stress. De ansåg att symtomen berodde på den stroke-drabbade personens 

tillstånd, den höga arbetsbelastningen i hemmet och brist sömn. Lutz et al.,(2011) fann när 

den stroke-drabbade personen hade en orolig nattsömn och ständigt kallade på sin närstående 

nattetid ledde det till konstant oro, utmattningssymtom och sömnlöshet hos den närstående 

(a.a) Begränsningar i den närståendes egna fysiska förmåga kunde ibland vara ett hinder för 

att klara av att vårda (Bocchi & Angelo, 2008). Närstående önskade stöd i form av avlastning 

och sällskap för den stroke-drabbade personen vilket också skapade tid för återhämtning av 

dem själva (O´Connel & Baker, 2004). 

I Lutz et al., (2011) förklarade en närstående sin livssituation såsom återfå balansen i livet, 

dels att vara vårdare men även vara partner och finna tid för sig själv, detta beskrevs som en 

ständigt pågående process. Förmågan att bibehålla sitt sociala nätverk var viktigt för att 

främja den egna hälsan och sitt egna välmående (Cecil et al, 2012). En del kvinnor upplevde 

sin stressfulla livssituation som ett hot mot deras egna fysiska hälsa och emotionella 

välbefinnande (Cecil et al, 2012; Bocchi & Angelo, 2008). Om den stroke-drabbade personen 

var depressiv kunde det leda till en sämre psykisk hälsa hos den närstående (Kitzmüller, 

Emotionellt- 
välbefinnande 

fysiskt välmående 

Oro 

Rädsla för egen 
sjukdom 

Stöd för den egna 

hälsan 



 

14 

Asplund, & häggström, 2012). En del kvinnor gjorde den direkta kopplingen mellan negativ 

påverkan på hälsan och en stressfull vårdande situation(Cecil et al., 2009) Oro över den egna 

sviktande hälsan skapade även oro över förmågan att vårda den stroke-drabbade personen 

(Moore-Weaver, 2002). 

”It´s OK to say you are taking one day at a time and to certain extent you do but… I´m very 

stressed about the future, my blodpressure is a bit on the high side, my biggest worry if 

something happens to me he would have to go into a nursing home… I have a fear of him 

going into a nursing home because you hear such stories” 

(Cecil et al., 2010, s.1727). 

Livet som närstående upplevdes som både positivt och negativt, trots att vårdandet upptog 

hela dygnet så upplevdes delaktighet i omvårdnaden som något positivt och gjorde att de 

kände närhet och tillfredsställelse av att vårda den stroke-drabbade personen (Subgranon & 

Lund (2000; Moore-Weaver et al, 2002; Thomas & Greenop, 2008). 

Stöd från omvärlden 
Wallengren et al. (2010) beskriver i sin intervjustudie hur närstående till stroke-drabbade 

personer i Sverige upplevde avsaknad av stöd perioden direkt efter utskrivning från 

akutsjukhus till det egna hemmet. Dom var helt ensamma i den nya situationen och visste inte 

vart de skulle vända sig för stöd och råd.  

Figur 4. Exempel på nyckelmetaforer som bidrog till tema. 

 

 

 

 

 

Hembesök av professionella vårdare, frivillighetsorganisationer, vårdare från kommunen och 

stödgrupper för närstående till stroke-drabbade personer upplevdes väldigt positivt av den 

närstående (Cecil et al., 2009). Egenskaper hos den professionella vårdaren som uppskattades 

var lyhördhet och när de snabbt tog tag i eventuella problem och åtgärdade dessa.  
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När familj, vänner och vårdpersonal gav den närstående erkännande för god omvårdnad av 

den stroke-drabbade personen upplevdes även detta som mycket positivt (Subgranon & Lund, 

2000). De stroke-drabbade personerna som hade genomgått en allvarlig stroke med 

efterföljande komplikationer var det av största vikt även för de närstående att de fick hjälp 

utifrån, olika professioner inom hälso och sjukvården var i deras hem och i vissa fall 

upplevdes dessa vara som en i familjen. 

” And several of the home health care people, I think I´ve mentioned this one, Krista, my 

mother just adores her. She went to her wedding… And looks forward to seeing her and just 

always talks about her …” 

(Burman, 2001, s.97). 

Stöd från sjuksköterskor och andra professioner inom hälso och sjuvården kunde upplevas 

som brisfälliga, vilket gjorde att en avgörande faktor för hur den närstående skulle klara 

vardagen var att denne förlitade sig på stöd från bekantskapskretsen, (Kitzmüller et al., 2012) 

Flera gånger fick dem anta rollen som både sjuksköterska och sjukgymnast för den stroke-

drabbade personen. 

 Närstående som hade hög förmåga och goda kunskaper om vårdandet av den stroke-

drabbade personen, avböjde i större utsträckning hjälp från omvärlden vilket ibland 

utmynnade i en ansträngd situation för den närstående (Lutz et al., 2011). Cecil et al. (2009) 

fann även dem att en del närstående inte ville ha någon assistans från kommunen utan ville 

bibehålla livet som det var innan stroken inträffade. Ytterligare anledning till kommun-

insatser avböjdes var rädsla för att den stroke-drabbade personen inte skulle få god 

omvårdnad (Cecil et al, 2009; Bocchi & Angelo, 2008). Närstående upplevde att personalen 

var under tidspress vid besöken i hemmet, detta upplevdes som ett hinder för den stroke-

drabbade personen att utvecklas i sitt ADL (aktiviteter i dagliga livet). (Cecil et al., 2009). 

Och ibland var det enligt Bocchi och Angelo, (2008)den stroke-drabbade personen som var 

motvillig att ta emot hjälp utifrån.  

Ytterligare ett stöd som kommunen kunde bistå med var bostadsanpassning i hemmet 

(Burman, 2001; White et al., 2007) och när behovet fanns för ommöblering och när 

hjälpmedel behövde installeras för att möjliggöra vårdandet av den stroke-drabbade personen, 

kunde detta skapa stress hos den närstående (White et al., 2007). En del närstående önskade 

ett anpassat boende vilket ibland föll väl ut, men ibland visade det sig vara svårt att 
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genomföra detta eftersom att den stroke-drabbade personen kunde motsätta sig dessa 

förändringar.  

Kommunen kunde erbjuda den stroke-drabbade personen tillfälligt boende under en kortare 

period som en möjlighet för avlastning för den närstående (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, 2012). Dagverksamhet för den stroke-drabbade personen skapade egentid för den 

närstående vilket även medförde att denne inte behövde lämna den stroke-drabbade personen 

ensam, som annars skulle skapat oro hos den närstående. (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, (2012).  

Kitzmüller et al.,(2012) fann att närstående inte blev sedda och saknade någon som kunde 

prata med hela familjen för att ge stöd och råd till dem. De saknade kunskaper om vilket stöd 

som fanns tillgängligt från samhället och de saknade även emotionellt stöd. De önskade 

individuellt anpassat stöd till sin situation oberoende av den stroke-drabbades stödbehov 

(White et al., 2007). Brereton och Nolan, (2000) beskrev hur närstående inte blev sedda av 

vårdpersonal, de upplevde att stödet enbart riktade sig till den stroke-drabbade personen och 

de blev lämnade ensamma med sina frågor. Enligt Kitzmüller, Asplund och Häggström, 

(2012) och Brereton och Nolan, (2000) vände sig närstående till andra personer i samma 

situation för praktiska råd till exempel via anhörigföreningar. 

Den närstående kunde uppleva att samhället och sjukvården tog denne för given som vårdare 

för den stroke-drabbade personen (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Brereton & 

Nolan, 2000). I Cecil et al., (2009) beskriver hur en kvinna hade svårt att delta i 

anhöriggrupper på grund av att dennes man led av kraftiga humörsvängningar efter 

genomgången stroke och tillät inte henne att medverka, kvinnan upplevde inte ha fått 

information från hälso och sjukvården om detta(a.a) Närstående lämnades ensamma i sitt 

sörjande, utan någon hjälp från sjukvården, de saknade även information om den stroke-

drabbade personens hälsostillstånd (Kitzmüller, Asplund, & Häggström, 2012). En del vände 

sig till religionen och bönen för stöd och hjälp i sin situation (Burman, 2001), även Bocchi 

och Angelo, (2008) fann hur närstående vände sig till kyrkan för att få styrka att fortsätta 

vårda den stroke-drabbade personen. Närstående upplevde brist på tid i sitt eget sörjande, de 

hade inte någon tid för detta då vårdandet av den närstående tog all dennes uppmärksamhet 

(Lutz et al., 2011). Många gånger ville den närstående ge sken av att denne klarade sin 

situation bra inför den professionella vårdaren, men egentligen grät hon i tystnad över sin 

situation (Cecil et al., 2009).  
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På grund av den förändrade familjesituationen så påverkades närståendes möjligheter till 

arbete vilket resulterade i en sämre ekonomi i hushållet (Kitzmüller et al., 2012; Brereton & 

Nolan, 2000; Lutz et al., 2011)Enligt Subgranon och Lund, (2000) skedde den största 

belastningen på ekonomin direkt vid hemkomsten från sjukhus, då diverse material och stöd 

utifrån var nödvändigt i omvårdanden av den stroke-drabbade personen. För att klara den 

ibland ansträngda ekonomiska situation och vården i hemmet utvecklade den närstående olika 

strategier i hur man använde omvårdnadsmaterial och utrustning på ett ekonomiskt och 

effektivt sätt (a.a). Dålig ekonomi kunde även påverka vilken assistans som den närstående 

och den stroke-drabbade personen kunde erhålla i hemmet (Moore-Weaver, 2002). Bocchi 

och Angelo, (2008) visade i sin studie från Brasilien att när hjälp skulle tas utifrån var detta 

kostsamt och den närstående upplevde att omvårdnadsinsatserna påverkade på ekonomin 

negativt. 

Information och Kunskap  
Närstående var många gånger oförberedda inför den nya livssituationen som väntade dem när 

de kom hem från sjukhus/annat boende till det egna hemmet. De saknade praktiska kunskaper 

som behövdes i vårdandet av den stroke-drabbade personen (Lutz et al., 2011; Cecil et al., 

2009; Brereton & Nolan, 2000; Wallengren, Segesten & Friberg. 2010). De önskade 

information och stöd för hur de skulle hantera sin nya situation i hemmet (Wallengren, et al., 

2010; Moore-Weaver, 2002). Närstående önskade utbildning, praktisk träning och 

information för på bästa sätt kunna ge god omvårdnad samt för att få insikt i vad vårdandet 

innebar (Cecil et al., (2009). Enligt Brereton och Nolan, (2000) var det först vid hemkomsten 

från sjukhus som det skapades en förståelse av strokens omfattning och påverkan på livet och 

familjen. Informationsbehovet från sjukvårdspersonal var som störst den första tiden i det 

egna hemmet, tyvärr var det den perioden som närstående saknade stöd från sjukvården (a.a).  

”You know for the first 3 months everybody was very helpful…And now you do not hear from 

anybody” 

(Moore-Weaver et al., 2002) 
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Figur 5. Exempel på nyckelmetaforer som bidrog till tema. 

Nyckelmetaforer                     Tema 

 

Vid utskrivning från sjukhuset upplevde den närstående att denne hade otillräckliga 

kunskaper i vårdandet av den stroke-drabbade personen, vilket gjorde att de vände sig till 

sjukvårdspersonal för råd, stöd och information (Brereton & Nolan, 2000). Det var först efter 

ett tag i hemmet som den närstående funderade över hur framtiden skulle bli och då även 

förstod hur dennes liv hade förändrats (Wallengren, Segesten & Friberg, 2010). Närstående 

önskade sig individanpassad information specifikt för dennes situation, den närstående sökte 

även själv aktivt efter information.  

Lära av sina egna erfarenheter var en viktig aspekt i förvärvande av kunskaper i vårdandet av 

den stroke-drabbade personen (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan (2002). De kände 

stolthet i att kunna ta hand om och vårda den stroke-drabbade personen (Burman, 2001). 

Närstående kunde uppleva sig otrygga i omvårdnaden, vilket berodde på kunskapsbrister 

inom omvårdnaden (Lutz et al.; Brereton & Nolan, 2000). De hade ett behov av information 

och upplevde sig sakna kunskaper om den stroke-drabbade personens generella hälsotillstånd, 

denna brist på kunskaper upplevdes påverka deras möjligheter för att ge god omvårdnad 

(Cecil et al., 2009) Bristande kunskaper i förflyttningsteknik gjorde att närstående vid vissa 

tillfällen skadade sig själva eller den stroke-drabbade personen när de skulle assistera vid 

förflyttningar (Lutz et al., 2011). De upplevde sig även osäkra när de själva skulle 

administrera läkemedel utan stöd från vårdpersonal. Rädslan av att förväxla läkemedel eller 

ge dessa vid fel tillfälle skapade ibland oro hos den närstående (a.a).  
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“I´m terrified that I´ll mix up a med. I´ve got them in a little pill container, so I just have to 

dump them out, but I´m just terrified that I´ll give him the wrong pill at the wrong time 

because I´m disoriented” 

(Lutz et al., 2011, s.793). 

Kunskapen kring vårdandet av den stroke-drabbade personen växte med tiden och den 

närstående upplevde sig då bli mer kompetent i omvårdnaden (Brereton & Nolan, 2000). I 

takt med att den närståendes kompetens om vårdandet ökade, blev de mer benägna att vara 

kritiska mot den professionella vården som den stroke-drabbade personen erhöll. De 

upplevde ibland att sjukvården inte tog tillvara på den kunskap som de hade om omvårdnaden 

av den stroke-drabbade personen (Brereton & Nolan, 2000). 

Diskussion 
Studien kommer att diskuteras i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion därefter 

presenteras en slutsats för studien. 

Resultatdiskussion 
Tema som framkom under syntesen var stöd i det sociala livet, stöd för den egna hälsan, stöd 

från omvärlden, information och kunskap. I denna meta-syntes framkommer det att 

närstående till stroke-drabbade personer kan sakna information och praktisk kunskap för att 

klara livet som närstående och de önskar få praktiska råd från den professionella vårdaren. 

Sit, Wong, Clinton och Li (2004) visar på att det stöd som de önskar få är råd från 

professionella vårdaren och feedback vad gäller deras omvårdnadskunskaper då de upplever 

sig ha bristande färdigheter i detta, när information ska ges är det viktigt att den riktar sig till 

den närståendes livssituation tillsammans med den stroke-drabbade personen.  

I denna meta-syntes upplever den närstående det stundtals svårt att veta vart denne ska vända 

sig för råd och stöd, vilket även Sit, Wong, Clinton och Li (2004) beskriver. I Sit, Wong, 

Clinton och Li´s (2004) studie beskrivs hur information ges från den professionella vårdaren 

och då oftast med utgångspunkten i medicin och patofysiologin, istället önskar sig närstående 

information som är anpassad till deras vardag och de svårigheter som de möter i det dagliga 

livet. Denna önskan från de närstående visade sig även i denna meta-syntes. I resultatet i 

denna syntes återfanns även att närstående kunde uppleva en nedsatt hälsa. Enligt Sit, Wong, 

Clinton och Li (2004) upplevde närstående till stroke-drabbade personer att de hälso-

relaterade omvårdnadsåtgärderna var de mest stressande faktorerna i deras vardag och 

omkring 40 % av de närstående uppgav att de själva hade somatiska symtom. Liknande 
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resultatet redovisar Grant, Weaver, Elliot, Bartolucci och Newman-Giger (2004) där 37 % av 

de närstående uppvisade symtom på depression. Under sjukhusvistelsen hade den stroke-

drabbade personen genomgått intensiv terapi och det fanns tillgång till sjukvårdspersonal 

dygnet runt (Lutz & Young, 2010). Verkligheten såg annorlunda ut vid hemkomsten och den 

närstående var inte beredd på det nya livet som väntade dem i det egna hemmet. 

Under skrivprocessen av resultatet återfanns att studierna många gånger tar upp stöd som ges 

till den närstående inom slutenvården och inte lika frekvent stöd till närstående i det egna 

hemmet. Av materialet att döma i denna studie saknas det ett professionellt skyddsnät för den 

närstående i hemmet efter utskrivning. Studierna som ingick i denna syntes visade på att 

närstående ibland kan uppleva att hälso och sjukvården tar dem för givna. Liknande 

upplevelser beskrivs av Lutz och Young (2010)  där närstående upplevde sig övergivna av 

hälso och sjukvårdssystemet när de kom hem till det egna hemmet. Santos, Farrajota, Castro-

Caldas och de Sousa (1999) beskriver att den närstående ofta involveras tidigt i 

rehabiliteringsprocessen då den stroke-drabbade vårdas inne på sjukhus, det är oftare i ett 

senare skede då den stroke-drabbade personen är i hemmet som den närstående många gånger 

får stå ensam i besvärliga situationer. 

Under slutförandet av resultatet förändrades sättet att se på de olika teman och de utvecklades 

till något nytt. Utifrån resultatet av denna syntes ses ett nytt samband mellan det sociala livet 

och den egna hälsan, ett nytt övergripande tema ”det egna livet som närstående” där 

utgångspunkten oftast är utifrån det egna livet som närstående, där stöd ges för att underlätta i 

den närståendes egna liv. Ansatsen här är inte alltid knuten till vården av den stroke-drabbade 

personen utan mer hur den närstående själv upplever sitt egna liv. I syntesen framkom hur 

närståendes egna sociala skyddsnät möjliggjorde för dem att fortsätta med sina tidigare 

intressen, samt var familj och vänner för en stor trygghet för dem I teman information och 

kunskap och stöd från omvärlden ses även här en annan dimension av att vara närstående, det 

nya tema som binder samman de båda är ”livet som anhörigvårdare” i detta nya tema handlar 

det främst om livet som anhörigvårdare och där stödet som ges är i relation till livet som 

anhörigvårdare. Detta åskådliggörs i nedanstående figur  
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Figur 6. Tema som gav nya teman. 

 

 

 

 

 
Metoddiskussion 
Meta-syntes valdes som studiedesign det skulle vara av intresse att genomföra en empirisk-

studie om närståendes behov av stöd i hemmet till stroke-drabbad person. Då kan kontexten 

kontrolleras på ett bättre sätt än vad som var möjligt i denna studie.  

Endast kvalitativa artiklar valdes att ingå i denna studie, under litteratursökningen 

exkluderades flertalet artiklar som svarade på syftet men som grundade sig på en kvantitativ 

metod, det kan eventuellt ha medfört att kunskap har gått förlorad.  

Under litteratursökningen screenades först de funna artiklarna på titel-nivå därefter på 

abstract-nivå, tyvärr var många gånger abstracten ofullständiga och fanns inte att tillgå i 

fulltext via tidskriftslistan i BTH´s bibliotekskatalog. Fem av de 16 artiklarna som inte fanns 

tillgängliga i fulltext beställdes som fjärrlån via biblioteket. Tyvärr fanns ingen möjlighet att 

beställa alla artiklar med ofullständiga abstract för att därefter kanske behöva exkludera 

många av dessa. Detta kan möjligen påverkat resultatet, dels på så vis att det hade styrkt det 

som redan hade framkommit i syntesen men även kunnat påvisa motsatta resultat. Enligt Polit 

& Beck (2012) så kan det vara svårare att hitta artiklar med kvalitativ metod än med 

kvantitativ metod genom sökningar i elektroniska databaser, förbättringar har dock gjorts 

sedan indexeringen infördes av kontrollerade sökord (a.a).  

Det ses som en styrka i den genomförda litteratursökningen som ligger till grund för denna 

studie då två sökstrategier använts för att finna studier med kvalitativ metod.  

Nästintill alla de inkluderade artiklarna finns presenterade i varje tema, vilket kan vara en 

styrka i trovärdigheten för varje tema. 
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11 av de 16 artiklarna visar på närstående perspektiv i olika kontexter såsom 

akutsjukhus/särskilt boende, endast den del i artikeln som handlar om närstående i hemmet 

har inkluderats i studien. Fem av artiklarna har i sitt resultat endast presenterat närstående i 

hemmet. Vid ett flertal tillfällen var det osäkert vilken kontexten var, då en del studier har i 

sitt syfte att se hur informationsbehovet förändras inne från sjukhus till det egna hemmet och 

gör inte alltid en distinkt avskiljning i de olika kontexterna, på grund av detta togs en del av 

de olika studiernas innehåll inte med. Möjligtvis har denna hårda bedömning medfört att viss 

kunskap inte kommit med i denna studie.  

Det totala informantantalet finns beskriven i samtliga studierna och ålders-intervall och 

fördelningen av kvinnor och män finns beskrivet 13 av de 16 studierna.  

Informantfördelningen av kvinnor och män i hemmiljö och som reflekterade närstående 

perspektivet var 43 män och 101 kvinnor, fyra av studierna definierade inte detta. En av 

studierna har i sitt syfte att endast undersöka kvinnliga närstående. Detta gör att det kvinnliga 

perspektivet som närstående således ges större ett utrymme i denna studie. Men Gosman-

Hedström & Claesson (2005) fann att äldre kvinnor i större utsträckning än män vårdar en 

stroke-drabbad person i hemmet. Med detta som grund kan antagandet göras att kvinnor även 

kommer vara överrepresenterade när slumpmässiga urval till studier görs   

Slutsats 

Det stöd som det sociala nätverket bistår med för den närstående har en avgörande betydelse 

för hur väl denne klarar sin vardag, en tung vårdande situation och brist på stöd och 

avlastning ger negativa effekter på den närståendes hälsa. Många gånger upplever den 

närstående att de inte blir sedda av vårdpersonal och känner sig ensamma i sin situation och 

står utan kunskaper om vart de ska vända sig för att få stöd. De önskar information och 

Stöd i det sociala livet 13 av 16 artiklar bidrog 
till temat 

Stöd för den egna hälsan 13 av 16 artiklar bidrog 
till temat 

Stöd från omvärlden 13 av 16artiklar bidrog 
till temat 

Information och kunskap 13 av 16 artiklar bidrog 
till temat 

Översikt av antalet artiklar som bidrog till respektive tema 
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kunskap om hur de bäst ska vårda den stroke-drabbade personen, avsaknad av kunskap och 

information leder till osäkerhet i situationer som den närstående dagligen möter. 

Artiklar som inkluderades i denna studie tar många gånger upp stöd som ges till den 

närstående inom slutenvården. Stöd för närstående till stroke-drabbade personer i hemmet 

finns inte lika väl beskrivet och det saknas ett professionellt skyddsnät för dem i hemmet 

efter utskrivning. Vidare forskning som undersöker stöd till närstående i direkt anslutning 

efter utskrivning från slutenvården till hemmet skulle vara värdefull. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 1(2) 

Databas Sökord Antal träffar Artiklar använda 

Cinahl Stroke 26911  
 Stroke patients 1988  
 Caregiver support 2572  
 Professionell family relations 9478  
 Support, psychosocial 30959  
 Home nursing 2299  
 Family nursing 860  
 Family 18852  
 Extended family 556  
 Qualitative studies 42105  
 Stroke/stroke patients and caregiver 

support/professional family 
relations/support, psychosocial and home 
nursing/family nursing   and 
family/extended family and peer reviewed, 
function “show more, Clinical Queries” 
Qualitative studies. 

11 6 
 

 Stroke/stroke patients and caregiver 
support/professional family 
relations/support, psychosocial and home 
nursing/family nursing   and 
family/extended family and qualitative 
research and peer  reviewed. 

6 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Artiklar använda 

Medline Stroke 47404  

 Social support 45468  
 Professional-family relations 10974  
 Caregiver support 803  
 Home nursing 7754  
 Home care services 26163  
 Family nursing 912  
 Family 57213  
 Stroke and social support/professionel family 

relations/caregiver support and home 
nursing/home care services/family nursing and 
family and qualitative research. 

22 2 

 Stroke and social support/professionel family 
relations/caregiver support and home 
nursing/home care services/family nursing and 
family function “show more, Clinical Queries” 
Qualitative studies. 

4 
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Bilaga 1 Litteratursökning 2(2) 

Databas Sökord Antal träffar Artiklar använda 

Academic 
search Elite 

Stroke 2814  

 Cerebrovascular patients 2032  

 Qualitative research 11061  

 Families 23089  

 Relatives 285  

 Homenursing 433  

 Family nursing 525  

 Stroke or Cerebrovascular patients and peer 
reviewed and qualitative research and 
families or relatives 

5 3 

 Stroke or Cerebrovascular patients and peer 
reviewed and qualitative research and home 
nursing or family nursing 

6 

 Stroke or Cerebrovascular patients and peer 
reviewed and qualitative research and 
experience* or burden  of care 

8 

 
Databas, 
fritextsökning 

Sökord Antal träffar Artiklar inkluderade 

Cinahl Family experience* 2687  
 Stroke or stroke patients and family 

experience* and qualitative research och 
endast  peer reviewed-artiklar. 

12  

 Stroke or stroke patients and family 
experience* funktionen “show more, 
clinical queries Qualitative research och 
endast peer reviewed-artiklar. 

29 3 

 Stroke or stroke patients and famil* 
support och funktionen show more Clinical 
Queries Qualitative research samt att 
artiklar var peer reviewed. 

11 

Medline Family experience* 7289  
 Famil* support 10977  
 Stroke and Family experience* samt 

funktionen show more, clinical queries 
Qualitative research 

35 2 

 Stroke and Famil* support samt funktionen 
show more, clinical queries Qualitative 
research 

78 
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CASP-översikt 

Författare Klart definierat 
syfte? 
 
 
Ja                 Nej 

Kvalitativ 
metod 
lämpligt? 
 
Ja             Nej 

Adekvat 
studie-design? 
 
 
Ja            Nej 

Lämpligt 
urval?  
 
 
Ja             Nej 

Lämpligt 
tillvägagångssätt 
vi insamling av 
data? 
Ja               Nej 

Reflexivity? 
 
 
 
Ja              Nej 

Etiskt 
ställningstagande? 
 
 
Ja               Nej 

Analysprocessen 
väl beskriven? 
 
 
Ja               Nej 

Resultatet finns 
tydligt 
beskrivet? 
 
Ja             Nej 

Hur värdefull 
är 
forskningen? 
 
Ja              Nej 

Poäng, CASP 

White, L., C., 
Korner-
Bitensky, N., 
Rodrigue, N. 
(2007). 

x X X X x                                     X x X X x 90 

Bocchi, SCM., 
Angelo, M. 
(2008) 

X X X X X                        X x X X x 90 

Thomas, M. & 
Greenop, K. 
(2008) 

X X X X X X x X  x x 100 

Subgranon, R. & 
Lund, D.A. 
(2000). 

X X X X X                       X x                X x x 90 

Moore-
Weaver,L., 
Maiocco, G., 
Schmidt, S.M., 
Guop, L. & 
Estes, J. (2002). 

X X  x                 X x X x                        x x x 90 

Brereton, L. & 
Nolan, M. 
(2000). 

x x X X x                       X  x x x x 80 

Bilaga 2 översikt CASP 1(3) 
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Bilaga 2 översikt CASP 2(3) 

 

Författare Klart 
definierat 
syfte? 
 
Ja           Nej          

Kvalitativ 
metod 
lämpligt? 
 
Ja             Nej  

Adekvat 
studie-design? 
 
 
Ja            Nej 

Lämpligt urval?  
 
 
 
Ja             Nej 

Lämpligt 
tillvägagångssä
tt vi insamling 
av data? 
Ja               Nej 

Reflexivity? 
 
 
 
Ja              Nej 

Etiskt 
ställningstagande? 
 
 
Ja               Nej 

Analysprocessen 
väl beskriven? 
 
 
Ja               Nej 

Resultatet 
finns tydligt 
beskrivet? 
 
Ja              Nej 

Hur värdefull 
är 
forskningen? 
 
Ja              Nej 

Poäng, CASP 

Gosman-
Hedström, G. 
& Dahlin-
Ivanhoff, S. 
(2012) 

x X X X X                      x  x X X x 90 

Wallengren, 
C., Segesten, 
K. &Friberg., 
F. (2010). 

x X X X X X x X X x 100 

Cecil, R., 
Parahoo, K., 
Thompson, 
K., Cecil, R., 
Parahoo, K., 
Thompson, 
K., 
McCaughan, 
E., Power, M. 
& Campell, 
Y. (2009). 

x X X X                 X x                         x X x 90 

O´Connel, B. 
& Baker, L. 
(2004). 

x X X X X               x x                        x X x 80 
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Bilaga 2 översikt CASP 3(3) 

Författare Klart definierat 
syfte? 
 
 
Ja           Nej          

Kvalitativ 
metod 
lämpligt? 
 
Ja             Nej  

Adekvat 
studie-design? 
 
 
Ja            Nej 

Lämpligt 
urval?  
 
 
Ja             Nej 

Lämpligt 
tillvägagångssätt 
vi insamling av 
data? 
Ja               Nej 

Reflexivity? 
 
 
 
Ja              Nej 

Etiskt 
ställningstagande? 
 
 
Ja               Nej 

Analysprocessen 
väl beskriven? 
 
 
Ja               Nej 

Resultatet finns 
tydligt 
beskrivet? 
 
Ja              Nej 

Hur värdefull 
är forskningen? 
 
 
Ja              Nej 

Poäng, CASP 

Pierce, L., 
Steiner, V., 
Hicks, B. 
Holzaepfel, 
AL. (2006).  

x X X  X X X x X X x 100 

Brereton, L. & 
Nolan, M. 
(2002) 

x X X X X X x X X x 100 

Burman, M.E. 
(2001) 

x X X X x x x x x x 100 

Kitzmüller, 
G., Asplund, 
K. & 
häggström, T. 
(2012) 

x X X X x x x x x x 100 

Lutz, B.J., 
Young, E., 
Cox, J.K., 
Martz, C. & 
Creasy, R.K. 
(2011).  

x X X X x x x x x x 100 

Smith, S.D., 
Gignac, 
M.A.M., 
Richardson, 
D. & 
Cameron, J.I. 
(2008).  

x X X X x x x x X x 100 
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Bilaga 3 Artiklar som återfinns under respektive tema    

Tema  

 

 Stöd i det sociala livet Stöd i den egna 
hälsan 

Information och 
kunskap 

Stöd från omvärlden 

White, L., C., Korner-
Bitensky, N., Rodrigue, 
N. (2007). 

               X               X               X             X 

Bocchi, SCM., Angelo, 
M. (2008) 

               X               X                -              X 

Thomas, M. & Greenop, 
K. (2008) 

               X                x                -x              - 

Subgranon, R. & Lund, 
D.A. (2000). 

              X               X                X              X 

Moore-Weaver,L., 
Maiocco, G., Schmidt, 
S.M., Guop, L. & Estes, J. 
(2002). 

               X               x                x              x 

Brereton, L. & Nolan, M. 
(2000) . 

               X               -                 X               X 

Gosman-Hedström, G. & 
Dahlin-Ivanhoff, S. 
(2012). 

                X               X                X               X 

Wallengren, C., Segesten, 
K. &Friberg., F. (2010). 

               -                X                 X               X 

Cecil, R., Parahoo, K., 
Thompson, K., Cecil, R., 
Parahoo, K., Thompson, 
K., McCaughan, E., 
Power, M. & Campell, Y. 
(2009). 

               X                X                 X               X 

O´Connel, B. & Baker, L. 
(2004). 

               X               X                 X               X 

Pierce, L., Steiner, V., 
Hicks, B. Holzaepfel, AL. 
(2006). 

               X               -                 -                - 

Brereton, L. & Nolan, M. 
(2002) 

               -               -                X               - 

Burman, M.E. (2001).               X               X                X               X 

Kitzmüller, G., Asplund, 
K. & häggström, T. 
(2012). 

               X               X               X               X 

Lutz, B.J., Young, E., 
Cox, J.K., Martz, C. & 
Creasy, R.K. (2011). 

               X               X               X               X 

Smith, S.D., Gignac, 
M.A.M., Richardson, D. 
& Cameron, J.I. (2008).  

                -                X                X               X 
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Bilaga 4 Sammanfattning av inkluderade artiklar 1(2) 

Artikel, land  Syfte Urval, kön och ålder:  

Inkluderar endast 
närståendeperspektiv i 
studiepopulationen och 
således den 
studiepopulation som 
inkluderats i denna studie 

Urval, kön och 
ålder: 

Inkluderar hela 
studiepopulationen 
(vissa studier anger både 
närstående och patient 
perspektivet) 

Datainsamlings-metod Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

White, Korner-Bitensky, Rodrigue, 
Rosmus, Sourial,Lambert, Wood-
Dauphinee (2007) 
Canada 

Utforska vilka hinder och vilken 
hjälp den  närstående önskar för att 
klara av omvårdnaden  för den 
stroke-drabbade personen i hemmet 
samt  identifiera potentiella 
strategier som kan hjälpa den 
närstående. 

N=14 
k≈7 
m≈7 
de flesta deltagare var över 50 år 
(inga direkta åldersintervaller finns 
angivna) 

N=14 
k≈7 
m≈7 
de flesta deltagare var över 50 
år (inga direkta 
åldersintervaller finns angivna) 

Fokus-grupper och intervju Innehållsanalys  
(Dilorio, Hockenberry-Eaton, 
Maibach & Rivero, 1994) 

80 

Bocchi och Angelo (2008) 
Brazilien  

upplevelsen av socialt stöd  för 
anhörigvårdare till stroke-drabbade 
personer  . 

N=10 
k=1 
m=9 
36-69  

N=10 
k=1 
m=9 
36-69 

Intervju Konstant jämförelse analys 
(Grounded Theory) 
(Glaser, Strauss, 1967)  

90 

Thomas och Greenop (2008) 
Sydafrika 

Hur upplever närstående att stroke 
påverkar familjen, hur uppfattas det 
medicinska och psykologiska 
hjälpen som ges till den stroke-
drabbade? 

N=6 
k=4 
m=2 
16-67 

N=6 
k=4 
m=2 
16-67 

Semistrukturerad intervju med 
öppna frågor 

Tematisk innehållsanalys 
(Henning, Van Rensburg, Smit 
(2004). 

90 

Subgranon & Lund (2000). 
Thailand 

Skapa en teori som beskriver 
ochförklarar omvårdnadsprocessen 
för närstående till den stroke-
drabbade personen  

N=20 
k=13 
m=7 
28-73 

N=20 
k=13 
m=7 
28-73 

Intervju, observationer, 
anteckningar från tidigare tillfället 

Konstant jämförelse 
analys(Grounded Theory) 
(Glaser & Strauss, 1967) 

90 

Moore-Weaver, Maiocco, Schmidt, 
Guop och Estes, (2002). 
USA 

Utforska upplevelsen av att vara 
närstående till en stroke-drabbad 
person 

N=8 
k=5 
m=3 
30-80 

N=8 
k=5 
m=3 
30-80 

Semi-strukturerade interbjuer Kvalitativ analys 90) 

Brereton & Nolan, (2000) 
Storbritannien 

Förbättra förståelsen för vilka behov 
anhörigvårdare har 

N=7 
k=5 
m=2 
65-84  
 

N=7 
k=5 
m=2 
65-84 

Semi-strukturerade intervjuer Fyra kognitiva processer, 
kvalitativ analys  
(Morse, 1995) 

80 

Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 
(2012). 
Sverige 

Undersöka och lära av äldre kvinnor 
hur dom upplever sin livssituation 
som anhörigvårdare till stroke-
drabbad person 

N=16 
k=16 
m=0 
67-83 

N=16 
k=16 
m=0 
67-83 

Fokusgrupp Fokusgrupp analys  
(Krueger, 2000) 

90 

 

 

Wallengren, Segesten & Friberg. 
(2010) 
Sverige 

Utforska närståendes 
informationsbehov till stroke-
drabbade personer inne på sjukhus 
samt i det egna hemmet 

N=9 
k=8 
m=1 
 47-80 
 

N=16 
k=13 
m=3 
30-80 

Intervjuer med öppna frågor ställdes 
vid två tillfällen, på sjukhus samt 
efter 6 månader.. 
 
 

Innehålls analys  
(Krippendorf´s, 2004) 

100 
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Bilaga 4 Sammanfattning av inkluderade artiklar 2(2) 

Artikel, land  Syfte Urval, kön och ålder:  

Inkluderar endast 
närståendeperspektiv i 
studiepopulationen och 
således den 
studiepopulation som 
inkluderats i denna studie 

Urval, kön och 
ålder: 

Inkluderar hela 
studiepopulationen 
(vissa studier anger 
både närstående och 
patient perspektivet) 

Datainsamlings-metod Dataanalys Kvalitets- 
bedömning 

Cecil, Parahoo, Thompson, 
McCaughan,  Power & Campell, 
(2009). 
NordIrland  

Utforska den personliga 
erfarenheten av att vara närstående 
till en stroke-drabbad person. 

N=10 
k=10 
m=0 
≈50-70 

N=10 
k=10 
m=0 
≈50-70 

Djup intervju med semi-
strukturerade frågor samt fokus 
grupp 

Innehållsanalys 
(Ryan & Bernard,2000)  

80 

O´Connel & Baker, (2004). 
Australien  

Närståendes perspektiv på deras 
stöd och utbildning behov 

N=14 
k=finns ej angivet 
m=finns ej angivet 
ålder=finns ej angivet 

N=37 
k=23 
m=14 
23-86 

Semi-strukturerade intervjuer 
 

Kvalitativ analys med 
analysvertyg Nudist. 
.  

80 

Pierce, Steiner, Hicks, Holzaepfel, 
(2006). 
USA  

Identifiera upplevda problem hos 
nya närstående vårdare till stroke-
drabbade personer samt se om 
dessa problem förändrades över tid.  

N=9 
k=4 
m=5 
51-68 

N=9 
k=4 
m=5 
51-68 

Intervju samt enkät Innehållsanalys  
(Norwood, 2000). 

100 

Brereton, L. & Nolan, M. (2002) 
Storbritanien  

Få en bättre förståelse för vilka 
behov nya anhörigvårdare till 
stroke-drabbade personer har, samt 
hur dessa förändras över tid 

N=6 
k=finns ej angivet 
m=finns ej angivet 
ålder=finns ej angivet 

N=14 
k=8 
m=6 
32-92 

Longitudinell studie, 
semistrukturerade intervjuer 

Konstant jämförelseanalys 
(Grounded Theory), 
Glaser, Strauss, 1967) 

90 

Burman, (2001). 
USA  

Utforska hur den stroke-drabbade 
personen och dennes familj 
utvecklar strategier för att hantera 
en ny situation 

N=13  
k=8 
m=5 
28-85 

N=13  
k=8 
m=5 
28-85 

Semistrukturerade intervjuer Konstant jämförelse 
analys(Grounded theory)  
(Morse & Field, 1995) 

100 

Kitzmüller, Asplund, & Häggström, 
(2012) 
Norge  

Över tid belysa familjelivet efter 
stroke 

N=18 
k=14 
m=4 
ålder finns ej angivet 

N=40 
k=23 
m=17 
ålder finns ej angivet 

Narrativa intervjuer  Hermeneutisk  
fenemenologiskanalys 
(Gadamer, 1960/1990) 

100 

Lutz, Young, Cox, Martz & Creasy, 
2011) 
USA 

Utforska vilka behov den stroke-
drabbade samt dennes familj har 
från insjuknande till hemmet 

N=38 
k=ej angivet 
m=ej angivet 
23-82 

N=19 
k=ej angivet 
m=ej angivet 
23-82 

Semistrukturerad intervju Dimensionell analys 
(dimensional analysis). 
 (Strauss & Corbin, 1998). 

100 

Smith, Gignac, Richardson & 
Cameron, (2008) 
Canada 

Utforska närståendes erfarenheter 
och stödbehov under 
rehabiliteringsfasen 

N= 5 
k=finns ej angivet 
m= finns ej angivet 
Ålder finns ej angivet 

N=9 
k=6 
m=3 
36-77 

Narratativa intervju och semi-
strukturerade intervjuer 

Innehållsanalys 
(Neuendorf, 2002; Weber, 
1990). 
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