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ABSTRAKT 
!
Bakgrund: Varje år insjuknar 15 miljoner människor i stroke, och anhöriga till 

strokedrabbade upplever försämrad livskvalité de första tre åren efter stroke. Som 

sjuksköterska är det viktigt att finnas till för patient och anhörig samtidigt som det är 

viktigt att de får adekvat information. Att en anhörig är vårdgivare till en 

strokedrabbad kan påverka rehabiliteringen och välmåendet positivt för den 

strokedrabbade. Dock kan detta göra att den strokedrabbade får mindre 

professionellt stöd.  

Syfte: Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur nära anhöriga 

upplever livet efter en stroke efter att en närstående drabbats av stroke. 

Metod: Vi har valt att göra en litteraturstudie av 14 kvalitativa empiriska studier som 

analyserats utifrån Fribergs analysmetod och artikelsökningarna utfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och EBSCO.  

Resultat: Anhöriga erfarenheter om livet efter en stroke innefattar ständig oro, förlust 

av fritid samt förlust av sin egen identitet och relationsförändringar. Anhöriga 

uttrycker att den nya rollen som vårdgivare upplevs påtvingad från sjukvården och 

den bristande informationen om olika åtgärder. 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att sjukvården brister i att ge information 

och stöd samtidigt som nära familj och anhöriga upplevs vara viktiga för de 

strokedrabbade. För att förbättra anhörigas upplevelser måste man fokusera på att ge 

information till de på rätt nivå och under rätt omständigheter. 

 
Nyckelord:  Nära anhöriga. Omvårdnad. Stroke. Upplevelse. Vårdgivare.   
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!
ABSTRACT  
!
Background: Every year, 15 million people experience a stroke. Caregivers victims 

experience a diminished quality of life in the first three years after the stroke. It is 

important that nurses are there for both the patient and the caregivers. Ensuring the 

patient and relatives gets adequate information is also of importance. If a close 

relative is the caregiver to the person that had had a stroke, it can affect the sick 

person’s rehabilitation and well-being positively. On the downside, it can make that 

the person affected by stroke gets less professional support.  

Aim: The purpose of this study was to explore how close relatives caregiving for a 

next of kin. affected by stroke, experience life after stroke.  

Method: A literature study was made with 14 qualitative articles, which were analyzed 

according to Friberg. The article searches were made in databases such as CINAHL, 

PubMed and EBSCO.  

Result: The caregiver’s experience after stroke can be expressed as constant worrying, 

loss of spear time, loss of one self and a change in relations. Close relatives express 

that the role of caregiver felt to be forced on by the healthcare.  

Conclusion: The result of this literature study shows that the health care is lacking in 

giving information and support. In the meantime, family and close ones are seen as 

important to the caregivers to the stroke affected person. To improve the caregiver’s 

experience, one must focus on giving information to the caregivers on the right level 

and during right circumstances.  

!
Keywords:  Caregivers. Close relatives. Experience. Nursing. Stroke. 
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Bakgrund !
Varje år insjuknar 15 miljoner människor i världen i stroke, 5 miljoner dör och 

miljoner får bestående komplikationer (Quinn et al., 2014). Stroke kan orsaka både 

motoriska och kognitiva komplikationer. Stroke uppstår antingen på grund av att en 

blodpropp blockerar ett blodkärl eller att ett blodkärl brister, båda dessa anledningar 

orsakar ischemi i hjärnan. Ischemi innebär lokal syrebrist i en vävnad. Ischemi i 

hjärnan leder till att hjärnvävnaden inte får tillräckligt med syre och näringsämnen, 

vilket kan leda till skada (WHO, 2014).   

!
Vilka symtom patienten får beror på var i hjärnan som ischemin har uppstått. Det 

kan till exempel vara halvsidesförlamning, afasi, apraxi, neglekt och agnosi 

(Cumming et al., 2013). Den vanligaste komplikationen efter en stroke är 

rörelsehinder, som till exempel halvsidesförlamning, muskelatrofi (Scherbakov et al., 

2013). Strokedrabbade kan även bli nedstämda och deprimerade (McCarthy et al., 

2011).  

!
Bidragande faktorer som kan leda till stroke är till exempel högt blodtryck, rökning, 

övervikt, låg fysisk aktivitet, diabetes mellitus, hyperkolestrolemi, hjärtsvikt eller 

förmaksflimmer (Wergeland et. al., 2011, s. 259- 260). 

!
Konsekvenser av en stroke för anhöriga beror ofta på svårighetsgrad, även 

hälsotillstånd och ålder. Anhöriga behöver ofta hjälp med att få veta hur de kan bidra 

med stöd till den strokedrabbade. De behöver påminnas om att tillgodose sina egna 

behov och att kunna söka hjälp om det behövs eller ta emot den (Kirkevold, 2010 s.

402-412). De första tre åren efter en stroke upplevde anhöriga till strokedrabbade en 

försämrad livskvalité framförallt i makarnas livssituation, sociala nätverk och 

minskad fysisk aktivitet (Quinn et al., 2014).  

!
Rehabiliteringen efter stroke kan vara lång och påfrestande, både för den 

strokedrabbade och de anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskan finns där för 

strokedrabbade och anhöriga. Att inse att kroppen inte kommer att kunna återställas 

till samma funktionsnivå som innan kan vara smärtsamt för både familjen och den 
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strokedrabbade, det är då viktigt med adekvat information från sjuksköterskan 

(Kirkevold, 2010).  

!
Att ha en anhörig som kan ta hand om och vårda den strokedrabbade kan påverka 

hur rehabiliteringen framskrider och hur den strokedrabbade mår. Med en nära 

anhörig mår den strokedrabbade bättre (Draper och Brocklehurst, 2007). Att ha en 

anhörig i hemmet kan dock leda till att den strokedrabbade får mindre professionell 

hjälp och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, då de kan anta att den anhöriga tar 

hand om den strokedrabbade (Ellis-Hill et al., 2009). 

!
Efter att ha drabbats av en stroke förändras livet på flera sätt, patienten kan bland 

annat ifrågasätta livet och varför hen drabbats. Familjerelationer kan förändras i 

samband med att en familjemedlem drabbats av en stroke. Samarbete och god 

kontakt med sjukvården kan underlätta för både patient och anhörig. Sjukvården bör 

informera om att det finns olika stödgrupper för patienter och anhöriga. Äldre 

kvinnor som drabbats av en stroke kan känna sig misslyckade när de inte kan ta hand 

om hushåll, barn och barnbarn längre, något som de kan ha identifierat sig med 

under en längre tid. Å andra sidan kan äldre män som drabbats av stroke känna sig 

mer oroade över om sjukdomstillståndet hotar deras sociala liv och status (Kirkevold 

et al., 2010, s. 407-408).   

!
När patienten kommit hem från sjukhuset kan anhöriga känna att det är en 

självklarhet att hjälpa patienten, men det kan förändras när anhöriga inser att 

patienten behöver hjälp under en lång tidsperiod. Av den anledningen är det viktigt 

att som sjuksköterska i distriktssjukvården erbjuda och informera om stöd och 

hjälpinsatser såsom växelvård, färdtjänst eller andra hjälpmedel som det finns 

tillgång till. Det är viktigt att den drabbade familjen blir informerad om olika 

föreningar som kan underlätta bearbetning av olika känslor eller för att få praktiska 

råd (Jönsson, 2012, s.244- 247). 

!
Som sjuksköterska ska man vara stödjande genom att skapa trygghet och förtroende i 

bemötandet av patienten, framför allt för att behålla hoppet hos patienten och 

förebygga depression. Sjuksköterskan ska motivera patienten att upprätthålla sitt 
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sociala nätverk, stärka sin självbild, sin värdighet och sin integritet. I rehabiliteringen 

innebär det att anpassa aktiviteterna och gradvis öka utmaningarna tillsammans med 

patienten samt ge konstruktivt beröm och uppmuntran. I rehabiliteringen ingår även 

att bevara funktion och tillgodose grundläggande behov (Wergeland et. al., 2011, s.

260). 

!
Att uppleva när en nära anhörig genomgår en sådan fysisk och psykisk förändring 

som sker efter en stroke kan upplevas stressande. Som anhörig kan man försöka 

bibehålla hoppet genom att tänka tillbaka på andra strokedrabbade som hade blivit 

bättre. De professionella vårdgivarna, däribland sjuksköterskor, har en stor påverkan 

att se till att de anhöriga kunde se positivt på framtiden genom att bekräfta framsteg 

den strokedrabbade hade gjort (Wallengren et al., 2008).  Därför är syftet med den 

här litteraturstudien att undersöka hur nära anhöriga upplever livet efter en stroke 

efter att en närstående drabbats av stroke. 

!
I den här studien kommer ordet vårdgivare att användas för att beskriva den nära 

anhörige som vårdar den strokedrabbade.  

!
Metod  
Utifrån syftet med studien har vi valt att besvara frågeställningarna med kvalitativ 

forskning som utgångspunkt. I en litteraturstudie jämförs och sammankopplas 

resultat från flera andra kvalitativa studier med liknande syfte som litteraturstudiens 

för att hitta gemensamma nämnare som kan redovisas i litteraturstudiens resultat.     

!
Anledningen till att kvalitativa artiklar valdes i studien är för att med kvalitativa 

studier som utgångspunkt blir det lättare att förstå patienters upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar och behov (Friberg, 2012).   

!
Artikelsökningen till litteraturstudien utfördes i databaserna CINAHL, EBSCO och 

PubMed. De sökord som användes var “stroke”, “spouses”, “family relation”, 

“experience”, “Life change events”, “family”, “sex”, “sex partners”, “post-stroke”, 

“sexuality”, “cerebrovascular disorder/nursing”, “significant other”, “coping”, 
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“marriage” och “cargive”. Mesh-termer kombineras ofta med de booleska 

operatorerna AND och OR. Även trunkering användes för att fånga olika ändelser av 

de valda sökorden och därmed öka antalet träffar.  Även sekundärsökningar utfördes 

under artikelsökningen, vilket breddade vår sökning. Sekundärsökningarna ledde i 

vårt fall inte till någon artikel som kunde inkluderas.  

!
Att göra en åldersbegränsning i artikelsökningen var inte aktuellt eftersom stroke kan 

inträffa bland både yngre och äldre vuxna. Om en yngre person hade drabbats av 

stroke ansågs det som något positivt att ha med i litteraturstudien eftersom det kan 

bredda perspektivet och öka kunskapen om hur en stroke upplevdes av anhöriga. 

Peer review-artiklar användes i studien för att ge den ett högre vetenskapligt värde 

(Friberg, 2012)  

Urval !
Inklusionskriterier för artiklarna var följande: artiklarna skulle vara kvalitativa, inte 

publicerade senare än 2004, på engelska, vara utifrån anhörigas perspektiv, 

vetenskapliga och etiskt granskade. Exklusionskriterier var om artiklarna utgick från 

omvårdnadspersonalens perspektiv, var äldre än från 2004, handlade om 

strokedrabbade på särskilt boende, eller från den strokedrabbades perspektiv.  

Urvalet utfördes i fyra steg. I urvalssteg ett läste vi artiklarnas titlar och de titlar som 

var relevanta för litteraturstudien valdes ut och gick vidare till steg två. I steg två 

lästes respektive abstrakt av de utvalda artiklarna från urval ett och de abstrakt som 

var relevanta för litteraturstudien fick genomgå ett tredje steg. I det tredje urvalet 

genomlästes studierna med fokus på resultatdelen eftersom det är där data redovisas. 

De artiklar vars resultatdel var relevanta fick gå vidare till steg fyra där artiklarna 

kvalitétsgranskades (se bilaga 1). De artiklar som höll tillräckligt god kvalité är de 

artiklar som används i den här litteraturstudiens resultat, totalt 14 artiklar. Sökord 

och urval redovisas i en tabell (se tabell 1, bilaga 2). Artiklarna beskrivs mer ingående 

i tabell 2 i bilaga 3. 

  

Vissa artiklar utgick från både den strokedrabbades och anhöriga perspektiv. I dessa 

artiklar framgick det tydligt vilket perspektiv som var anhörigas respektive den 
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strokedrabbades och detta gjorde att man kunde urskilja vilket perspektiv som var 

anhörigas och på så sätt exkludera den strokedrabbades perspektiv. 

!
Analys !
Efter att artiklarna valts ut, kvalitetsgranskades dessa utifrån ett antal frågor (se 

bilaga 1) för att avgöra vilken kvalité artikeln hade. Artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger för att få ett sammanhang om vad de handlade om och kunna urskilja 

gemensamma nämnare. Vi fann röda trådar som ledde fram till kategoribildningen. 

Olika aspekter från artiklarna sattes in under passande kategori och sedermera 

utkristalliserades underkategorier utifrån de olika huvudkategorierna. Efter att ha 

fått fram kategorierna läste vi på nytt igenom texten och skrev om den för att skapa 

ett flöde i texten (Graneheim och Lundman, 2004) 

Forskningsetik !
När man skriver litteraturstudier är det viktigt att göra etiska överväganden. Det är 

viktigt att artiklarna som valts ut har fått godkännande av en etisk kommitté för att 

genomföra studien eller genomgått etiska överväganden. God etik är viktigt i all 

vetenskaplig forskning och etiska överväganden är ett krav på alla vetenskapliga 

studier (Forsberg och Wengström, 2013) 

!
Artiklarna i resultatdelen har genomgått en etisk granskning. I två artiklar har det 

inte uttryckligen stått att en etisk granskning av artikeln har skett. Istället har 

tidningen där artiklarna publicerats granskats. Där har det framgått att de artiklar 

som publicerats i dessa tidningar har fått etiskt tillstånd för att kunna publiceras 

(Forsberg och Wengström, 2013). 

Resultat !
De kvalitetsgranskade artiklarnas resultat har bearbetats och sammanställts i de 

kategorier och underkategorier som presenteras nedan. Det resultat som presenteras 
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är de anhörigas upplevelser av hur relationer och roller förändras när man plötsligt 

hamnar i en roll som vårdgivare istället för partner, son eller dotter. I tabellen 

presenteras en översikt på kategorier och underkategorier som presenteras i 

resultatet. 

!

!
Ständig oro 

Att vara anhörig till en strokedrabbad partner beskrevs som att leva med en ständig 

oro. Detta ledde till att många av de anhöriga uttryckte att de konstant var rädda att 

lämna hemmet utan att någon hade uppsikt över den strokedrabbade. Det fanns även 

en rädsla över den egna hälsan och vad som skulle hända med den strokedrabbade 

om de själva blev sjuka. Om den strokedrabbade skulle få en ny stroke beskrev 

anhöriga det som otänkbart och något som de var tvungna att förbereda sig på, utan 

att tro att de skulle klara av en sådan händelse.       

!
Rädsla att lämna hemmet 
Rädslan att lämna hemmet uttrycktes i att anhöriga strukturerade sina dagliga 

aktiviteter utifrån den strokedrabbade och dennes dagsform (Van Dongen et al., 

2014)  

!
Anhöriga var oroliga över att något skulle hända den strokedrabbade under tiden 

som de var borta. Det fanns en osäkerhet att vara ifrån den sjuke på grund av att en 

Ständig oro En övervägande känsla av 
förlust

Vägledning och stöd 

Rädsla att lämna hemmet Förlust av en intellektuell och 

romantisk partner

Betydelsen av professionellt 

stöd

Oro över egen hälsa Förlust av fritid – lite tid till 

familj och vänner 

Betydelsen av familj och 

vänner 

Oro över att partner drabbas 

av en ny stroke

Förlust av sig själv 
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ny stroke skulle kunna inträffa (Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012). De 

gånger som anhöriga tvingades att lämna hemmet var de inte borta under någon 

längre tid. Ibland såg anhöriga till att den strokedrabbade inte var ensam under tiden 

de var borta (Coombs, 2007, Tellier et al., 2011). De gånger som anhöriga var tvungna 

att lämna den strokedrabbade ensam hemma hade de mobiltelefonen påslagen och 

väntade på att den strokedrabbade skulle ringa. Om den strokedrabbade inte hörde 

av sig uppstod en oro hos anhöriga då de var oroliga att det hänt något som gjorde att 

de inte kunde höra av sig (Buschenfeld et al., 2009). I efterhand sågs oron som en 

process som lättade ju mer anhöriga anpassades till den nya rollen som vårdgivare 

(Pierce et al., 2012). 

!
Oro över egen hälsa 
Många anhöriga i de olika artiklarna oroade sig för sin egen hälsa av flera 

anledningar. Anhöriga var rädda för att själva bli sjuka och gå bort, vilket kunde leda 

till att de strokedrabbade skulle få mindre stöd (Bäckström och Sundin, 2007). 

Många makar till strokedrabbade talade om stress i omvårdnaden av partnern 

(Coombs, 2007). 

!
Anhöriga var medvetna om hur deras välmående påverkade omvårdnaden av den 

strokedrabbade. För att hålla sig friska var anhörigas fysiska aktivitet viktig och viljan 

fanns att öka den. De som misskötte sin hälsa var medvetna om det. Trots detta 

uttryckte många anhöriga att det var svårt att hinna med att träna på grund av att de 

var för trötta eller att de spenderade sin tid med omvårdnad och rehabiliteringen av 

sin partner (Cao et al., 2010).  Anhöriga kunde få dåligt samvete över att de hade 

möjlighet att träna, när den strokedrabbade saknade denna (Coombs, 2007). 

Pierce et. al. (2012) tar upp att vissa anhöriga var sjuka redan innan stroke och 

oroade sig över hur de skulle orka med att ta hand om både sig själv och den 

strokedrabbade. 

!
Oro över att partner drabbas av en ny stroke 
Tanken på att en ny stroke skulle drabba den redan strokedrabbade gav upphov till 
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oro hos anhöriga. Det upplevdes vara det värsta tänkbara för de anhöriga (Pierce et. 

al., 2012). Anhöriga tvivlade på sin egen förmåga att klara av att ta hand om den 

strokedrabbade vid en eventuell ny stroke som skulle leda till en försämring 

(Bäckström och Sundin, 2009). Anhöriga förberedde sig genom att föreställa sig 

tänkbara situationer för att lättare kunna hantera rädslan av att en ny stroke skulle 

inträffa (Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012). Partners som vårdade 

strokedrabbade hade svårt att slappna av på nätterna. De kunde lyssna på den 

strokedrabbades andetag i sömnen och vakna för att kontrollera att den 

strokedrabbade andades (Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012, Tellier et al., 

2011). 

!
En övervägande känsla av förlust 

I de artiklar som ingår i studien är känslan av förlust något som är återkommande. 

Anhöriga uttryckte en förlust av sin partner, sig själv och sin fritid. Förlusten av 

partnern ansågs vara den svåraste. Relationen hade gått från likvärdig, romantisk och 

intellektuell till en relation där den strokedrabbade var ständigt i underläge och 

beroende. Den vårdgivande partnern uttryckte sorg över att relationen hade blivit till 

stor del en vänskaplig relation utan romantiska inslag.  

!
En känsla av att ge upp sig själv och ta hand om sin partner var återkommande hos 

den anhörige. Från att ha kunnat identifiera sig som partner i en romantisk relation 

gick den identifieringen över till att enbart beskriva sig som förälder. Den 

vårdgivande partnern fick sköta hem, barn och den strokedrabbade på egen hand 

vilket ledde till minskad tid för sig själv, vilket upplevdes av som en känsla av förlust. 

!
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Förlust av en intellektuell och romantisk partner  
Upplevelsen av en förlust av en intellektuell och romantisk partner framgick tydligt i 

flera av artiklarna. Enligt Coombs (2007) var den största förlust partnern upplevde 

den äktenskapliga relationen. Partnern till den strokedrabbade upplevde att 

relationen mellan dem hade blivit som att leva med en främling (Coombs, 2007, 

Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012).  

!
Stroke kan leda till bestående skador i hjärnvävnaden som kan leda till 

personlighetsförändringar hos dem som har drabbats av stroke. Enligt Bäckström 

och Sundin (2010) var den kognitiva nedsättningen svårare att hantera än fysiska 

nedsättningar. Den kognitiva förlusten gjorde att partnern upplevde den 

strokedrabbade som om denne var ett barn (Bäckström och Sundin, 2007). Banks 

och Pearson (2004) tar upp i sin artikel att även sexlivet hos makarna påverkades 

negativt på grund av den kognitiva nedsättningen. När den strokedrabbade rörde vid 

sin partner kunde det upplevas som obehagligt. Förhållandet gick från ett 

partnerskap till en omvårdnadsrelation eller en föräldrarelation (Drummond et al., 

2007, Bäckström och Sundin, 2010, Bäckström och Sundin, 2009).  

!
Den kognitiva nedsättningen gjorde att den strokedrabbade upplevdes som 

självcentrerad, inte var ansvarstagande och inte visade någon omtanke om anhöriga 

(Bäckström och Sundin, 2007). Coombs (2007) uttrycker att den strokedrabbade 

hade fått en mer pessimistisk attityd och upplevdes som glömsk och förvirrad. Trots 

att anhöriga upplevde en känsla av förlust kunde relationen till den strokedrabbade 

också bli meningsfull i den bemärkelsen att de insåg hur snabbt livet kunde förändras 

och på så sätt uppskatta varandra.  

!
Relationen mellan den strokedrabbade och anhöriga förändrades på grund av andra 

aspekter än den kognitiva nedsättningen. De kunde till exempel inte utföra de fysiska 

aktiviteter som de tidigare hade genomfört tillsammans. Tidigare gemensamma 

aktiviteter, såsom golf och resor, blev svårare att genomföra då den strokedrabbade 

behövde hjälp för att klara av dem (Bäckström och Sundin, 2010). Enligt Cao et. al. 

(2010) fokuserades det i studien på omvårdnadsåtgärder och rehabilitering av den 
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strokedrabbade istället för gemensamma aktiviteter. De undvek aktiviteter som de 

tidigare hade gjort tillsammans. En del av de anhöriga till de strokedrabbade hade 

dåligt samvete när de utförde aktiviteterna på egen hand medan andra såg det som en 

möjlighet att vara ifrån sin partner (Cao et al., 2010, Coombs, 2007). 

!
Förlust av egen fritid – lite tid till familj och vänner 
Att som anhörig ta hand om en strokedrabbad gjorde att man fick mindre tid till sig 

själv, vilket begränsade deras vardag. Det fanns ingen tid att vara spontan utan allt 

planerades utifrån hur den strokedrabbade mådde (Bäckström och Sundin, 2009, 

Van Dongen et al., 2014).  

!
Anhöriga upplevde att de var bundna till hemmet och till den strokedrabbade och 

barnen (Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012). Enligt Bäckström och Sundin 

(2010) såg de anhöriga fram emot att vara själva. De upplevde att vårda en 

strokedrabbad anhörig var som att ha ett heltidsjobb och att all tid gick till den 

strokedrabbade.  När de anhöriga väl fick tid till sig själv fanns ingen ork till något 

annat än att vila. Många av de anhöriga tvivlade på att en relation där man binder sig 

till ett liv som man inte ville ha skulle fungera i längden. Enligt Bäckström och 

Sundin (2009) tog några av de anhöriga beslutet att skilja sig från den 

strokedrabbade för att återfå energi och sin frihet. 

!
På grund av dålig information från den professionella vården var många anhöriga 

inte medvetna om vilken hjälp de kunde få, exempelvis hemtjänst (Cao et al., 2010, 

Coombs, 2007). En del anhöriga var medvetna om att det fanns korttidsplatser och 

använde sig av dessa när de skulle åka bort för få tid till sig själv (Gosman-Hedström 

och Dahlin-Ivanoff, 2012). 

!
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Förlust av sig själv 
Att någon drabbats av stroke bidrog till identitetsförändringar hos de anhöriga. De 

anhöriga till den strokedrabbade upplevde att rollen förändrats i relationen och 

upplevde den nya rollen som vårdgivare påtvingad. De anhöriga kände sig som en 

förälder för den som drabbats av stroke och detta ledde till att de anhöriga enbart fick 

en vårdande roll och att anhörigarollen gick förlorad (Bäckström och Sundin, 2010, 

Buschenfeld et al., 2009, Tellier et al., 2011).  En kvinna jämförde rollförändringen 

före och efter stroke och upplevde att före strokehändelsen kände hon sig som en 

prinsessa och efter partnerns stroke som en hushållerska (Cao et al., 2010).  

Den nya rollen som vårdgivare ledde till nya uppgifter, eftersom den sjuke partnern 

inte längre klarade av att utföra de hushållssysslor som denne utförde före sin stroke. 

Den anhöriga kände sig tvungen att kompensera de uppgifter den strokedrabbade 

inte klarade av, ibland anlitades även utomstående för att sköta hushållssysslor 

(Coombs, 2007, Buschenfeld et al., 2009). Att den anhörige kände sig tvungen att 

utföra alla hushållssysslor ledde till att denne kände sig ensamboende (Quinn et al., 

2014). 

!
Konflikter mellan anhörig och strokedrabbad uppstod på grund av en förändrad roll i 

hemmet. Anhöriga kunde blanda sig i hur hushållsarbetet sköttes och när denne inte 

lät den strokedrabbade utföra en uppgift för att det exempelvis tog för lång tid 

upplevde den strokedrabbade sig som svag, vilket kunde leda till en konflikt. Även 

den strokedrabbade kunde lägga sig i hur hushållsarbetet sköttes och även det ledde 

till konflikter i relationen. Ett sätt för de anhöriga att hantera konflikter var att arbeta 

och därmed kunna fokusera på sig själv samt något annat än partnern (Van Dongen 

et al., 2014). Inställningen till hur hushållsarbetet skulle utföras och fördelas var olika 

i olika relationer. Vissa par tyckte att hushållsarbetet kunde vara en del av 

rehabiliteringen. En del anhöriga lät det ta tid samtidigt som det fanns andra 

exempel som tyckte hushållsarbetet tog för lång tid om den sjuke utförde det (Ekstam 

et al., 2011). Anhöriga med barn som bodde hemma upplevde ett större ansvar och en 

större börda med hushållssysslorna då de var den enda föräldern som kunde utföra 

vissa sysslor, exempelvis skjutsa barn på olika fritidsaktiviteter och samtidigt vara 

den som tog hand om den strokedrabbade (Bäckström och Sundin, 2010). 
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!
Stroke innebar en förändrad yrkesroll framförallt hos de anhöriga. Vissa tvingades att 

säga upp sig för att vara hemma med den strokedrabbade samtidigt som andra 

tvingades att gå ut i arbetslivet för att få en inkomstkälla (Buschenfeld et al., 2009, 

Quinn et al., 2014). När de anhöriga tvingades att avsluta sin yrkeskarriär för att 

vårda den sjuka partnern ledde det till en känsla av frustration (Quinn et al., 2014). 

Att den sjuke partnern inte kunde arbeta som tidigare gjorde att de förlorade en 

inkomstkälla, vilket kunde leda till ekonomisk oro. Detta kunde även leda till 

minskad tid till sig själv och olika intressen (Tellier et al., 2011). De anhöriga 

förlorade även ett sätt att fly från vårdgivarrollen en stund, då arbetet kunde liknas 

som avlastning och ett ställe för makarna att återhämta sig (Van Dongen et al., 2014, 

Bäckström och Sundin, 2010) 

 
 
 
!
!
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!
Vägledning och stöd 

I de flesta artiklarna i studien upplevdes stödet från sjukvården dålig och anhöriga 

hade högre förväntningar än vad som erbjöds. De upplevde att de var tvungna att 

kämpa för att få rätt hjälp. Relationen mellan vänner och familj förändrades. Stöder 

från vänner och familj ansågs vara av betydelse för att klara vardagen. Dock 

upplevdes det som att familj och vänner drog sig undan. 

 
Betydelsen av professionellt stöd 

Anhöriga hade ofta höga förväntningar på vården och om förväntningarna inte 

uppfylldes kunde det leda till att de blev besvikna. Besvikelsen på vården kunde göra 

att rehabiliteringen blev sämre och utvecklingen hos den strokedrabbades uteblev 

(Ekstam et al., 2011). Anhöriga tyckte det var svårt att hitta information och få 

professionell hjälp. Det hände att vården tog beslut utan att ta hänsyn till vad de 

anhöriga eller den strokedrabbade hade för önskemål. Detta ledde till missnöje med 

den professionella vården (Bäckström och Sundin, 2009). Anhöriga upplevde att de 

var tvungen att be om information för att få någon, vilket ledde till att förtroendet för 

sjukvårdspersonalen försämrades (Bäckström och Sundin, 2010). Trots att man inom 

sjukvården var dåliga på att informera anhöriga uppskattade de stöd från 

utomstående. De upplevde att detta kunde göra det lättare att hantera de nya 

förändringarna med stöd från andra, trots att informationen kring vilka olika typer av 

stöd som fanns var dålig (Cao et al., 2010). 

!
Anhöriga kände sig oförberedda på den nya omvårdnadsrollen och upplevde att den 

påtvingades av sjukvården. Anhöriga kände sig vilsna, ensamma och övergivna efter 

att den strokedrabbade blivit utskriven från sjukhuset (Bäckström och Sundin, 

2007). De kände sig oförberedda och inte kapabla till att vårda den strokedrabbade. 

Rollen som anhöriga upplevdes som påtvingad och anhöriga kände sig oförstådda av 

vårdpersonal (Banks och Pearson, 2004, Buschenfeld et al., 2009, Bäckström och 

Sundin, 2007, Bäckström och Sundin, 2009, Coombs, 2007). Man upplevde även att 

rollen som anhörig försvann när de fick den påtvingade rollen som vårdgivare 

(Bäckström och Sundin, 2007). 
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!
För anhöriga var stödgrupper nödvändiga, då de träffade nya människor som upplevt 

samma sak. På så sätt kunde anhöriga få stöd av varandra. Enligt Bäckström och 

Sundin (2010) var det värdefullt för anhöriga att träffa andra personer som varit med 

om samma sak. Anhöriga till yngre strokedrabbade tyckte att stödgrupper för deras 

åldersgrupp saknades och kunde inte relatera till de stödgrupper som fanns för de 

äldre strokedrabbade (Buschenfeld et al., 2009).  

!
Betydelsen av familj och vänner  
Stöd och hjälp från nära familj och vänner underlättade för anhöriga som var 

vårdgivare. Familj och vänner kunde ta hand om och hjälpa den som drabbats av 

stroke med olika aktiviteter. De hjälpte inte bokstavligen till med omvårdnad men 

fungerade som en ventil för den anhörige som agerade som vårdgivare (Coombs, 

2007). Anhöriga upplevde att nära familj och vänner hörde av sig mer sällan än 

tidigare och det gjorde att de fick en ökad känsla av förlust, ensamhet och rädsla 

(Bäckström och Sundin, 2007, Bäckström och Sundin, 2010). Anhöriga upplevde att 

det underlättade att få stöd och hjälp av familj och vänner då de inte alltid behövde 

förklara den strokedrabbades beteende utan att de ofta var förstående. Det hände att 

anhöriga kunde känna sig tvingade till att förklara det förändrade beteendet när de 

träffade någon som inte kände till den nya situationen (Drummond et al., 2007, 

Bäckström och Sundin, 2010, Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, 2012, 

Buschenfeld et al., 2009). 

 
!
!
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!
Diskussion 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur nära anhöriga upplever 

livet efter en stroke efter att en närstående drabbats av stroke. Anhöriga upplever en 

oro över att den strokedrabbade kommer drabbas av en ny stroke. Anhöriga upplever 

en oro för att själv bli sjuk och har en påtaglig rädsla att lämna hemmet. En känsla av 

förlust är framträdande hos anhöriga, de har förlorat sin partner, sig själv och sin 

egen fritid. Betydelsen av stöd från den professionella hälso- och sjukvården samt 

familj och vänner är stor men inte någon självklarhet ur anhörigas synvinkel. 

!
Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att när någon drabbas av en stroke är det en 

omvälvande händelse för anhöriga. I de flesta artiklar som redovisas i resultatet har 

oftast studien utgått från en strokedrabbad man och en anhörig kvinna. Det finns 

studier som beskriver anhöriga män och strokedrabbade kvinnor, dock är detta 

område mera sparsamt utforskat. Av resultatet framgår det att många par kan 

uppleva att relationen mellan dem förändras efter att en av dem drabbats av en 

stroke och att det sociala kontaktnätet kan försämras då många nära vänner slutar att 

höra av sig. Dorschner och Bauernschmidt (2014) har undersökt mäns upplevelse av 

att vårda sina strokedrabbade fruar. Denna studie beskriver hur vårdgivande 

anhöriga upplever att kärleksförhållandet ändras, att det sociala kontaktnätet är 

förändrat och att de strokedrabbade har blivit oförmögna att ta hand om hemmet på 

samma sätt som tidigare, vilket leder till att anhöriga får ett förändrat ansvar.  

!
I resultatdelen uttryckte anhöriga en ständig oro över att lämna hemmet, att lämna 

sin partner ensam, att partnern skulle få en ny stroke och en oro över sin egen hälsa. 

Den ständiga oron att lämna hemmet är en vanlig förekommande känsla hos 

anhöriga. Anderson et al. (1995) beskriver hur många av de vårdgivande anhöriga 

upplevde oro, depression eller annan psykisk påverkan ett år efter att en anhörig 

drabbats av stroke. Wilz och Kalytta (2008) uttrycker att oron gjorde att anhöriga 

sällan lämnade hemmet om det innebar att den strokedrabbade skulle vara ensam.  

!
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Många partner uttryckte att de var så oroliga över att det skulle hända maken något 

att de lyssnade på hens andetag i sömnen eller vaknade mitt i natten och 

kontrollerade om den strokedrabbade andades. Den störda sömnen kunde leda till 

utmattning och sämre hälsa hos anhöriga (Green och King, 2009).   

De anhöriga oroade sig över sin egen hälsa och det tolkades som om de var oroliga 

mest på grund av att de var rädd för vem som skulle ta hand om den strokedrabbade 

ifall de blev sjuk. Anhöriga som själv var sjuk före den strokedrabbade oroade sig för 

vem som skulle ta hand om både den strokedrabbade och sig själv. Trots detta 

upplevde de anhöriga att de inte hade tid att ta hand om sig själv och att all deras tid 

gick till att ta hand om partnern och se efter dennes välbefinnande istället för sig 

själv. 

!
Arbetsfördelningen i hemmet omfördelades mellan paren och när den 

strokedrabbade kommenterade hur hushållsarbetet sköttes kunde konflikter uppstå. 

Inställningen till hur hushållsarbete skulle omfördelas var olika bland paren. 

Resultatet visade även att anhöriga upplevde det som en förlust av fritid och sig själv, 

när all tid gick till den strokedrabbade. Den förändrade hemsituationen ledde till 

förlust av familj, vänner och en förändrad relation mellan paren. På grund av den nya 

hemsituationen kunde de nära anhöriga vara tvungen att säga upp sig från jobbet och 

spendera mer tid till att ta hand om sin partner vilket kunde leda till en förlust av sin 

egen identitet. 

!
Resultatet påvisade en känsla av att vara påtvingad en vårdgivande roll, vilket gjorde 

att anhöriga upplevde att rollen som anhörig försvann. De anhöriga kunde känna sig 

oförstådda av sjukvårdspersonalen. Att gå från partnerskap till vårdgivare gjorde att 

man kände sig som en förälder till den strokedrabbade, vilket ledde till att svårigheter 

med en sexuell relation. Bäckström et al. (2010) har kommit fram till att kvinnliga 

anhöriga upplevde att de förlorade rollen som anhörig när de blev vårdgivare. Även 

rollen som maka gick förlorad och blev en föräldraliknande roll, vilket gjorde att det 

blev svårt att ha ett sexuellt förhållande med den strokedrabbade.  

!
I resultatet framgår det att anhöriga tycker att det är viktigt med familj och vänner. 

Anhöriga upplever att det är lättare att vara vårdgivare till en strokedrabbad om stöd 
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från nära vänner och familj finns, även om de inte hjälper till med omvårdnaden. 

Personer med ett bra socialt nätverk klarar av att hantera krissituationer bättre än 

personer med ett sämre socialt nätverk. Den sjukdomsdrabbade förväntar sig oftast 

att den anhöriga ska vara med och ge stöd och om patienten inte upplever något stöd 

blir denne lätt besviken. Det stöd som sjuksköterskan kan ge till patient och anhöriga 

kan därför vara avgörande för hur familjen bemästrar situationen (Eide och Eide, 

2009). 

!
Anhöriga upplevde också att den professionella vården var otillräcklig och något de 

var tvungna att kämpa för.  Greenwood et al. (2010) beskriver hur anhöriga aldrig 

kunde veta när hemtjänsten skulle komma och att de ibland inte kom överhuvudtaget 

vilket kunde leda till ökad oro hos anhöriga. Om man får stöd av professionella 

vårdgivare kan det leda till att det inte upplevs vara en stor börda att ta hand om en 

strokedrabbad. Stödet från professionella kan underlätta och öka förståelsen för den 

ändrade personlighet den drabbade kan ha fått efter stroke (Scholte op Reimer et al., 

1998, Bulley et al., 2010).  

!
Förtroendet för sjukvården är viktig för rehabiliteringen av den strokedrabbade. I 

resultatet framgår det att anhöriga har ofta höga förväntningar på vården. Om 

sjukvården inte uppfyller anhörigas förväntningar kan det göra att rehabilitering 

uteblir. Det händer att vården har tagit beslut om vård och rehabilitering utan att 

patient eller anhörig har varit delaktig. Att den strokedrabbade och anhöriga inte fick 

vara delaktiga har gjort att de tappat förtroendet för sjukvården. Aadal et al. (2013) 

skriver att om patienten får vara delaktig i målsättningen av sin rehabilitering leder 

det också till en bättre relation mellan vårdpersonal, anhörig och patient.  

!
Ett centralt mål i omvårdnad är att främja människors livskvalitet, som kan gynnas 

med hjälp av att man uppnår hälsa. Enligt Antonovsky et al. (1991) är hälsa något 

som till stor del beror på människans övergripande förhållningssätt till sitt liv. I 

Antonovskys teori om hälsa ingår tre komponenter som definierar begreppet känsla 

av sammanhang (KASAM). Ju mer personer upplever och uppfattar sitt liv utifrån de 

tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, desto högre 

KASAM. KASAM kan leda till bättre hälsa och välbefinnande, men det betyder inte 
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att man är lycklig utan är relaterat till hur man hanterar påfrestande situationer. Hög 

KASAM innebär däremot att man har en god förutsättning att hantera prövande 

situationer. Vårt resultat belyser olika känslor hos de anhöriga som kan kopplas till 

denna teori. I olika situationer har anhöriga olika upplevelse av KASAM. Dock 

belyser detta hur viktigt det är att anhöriga upplever begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att kunna bemästra den nya rollen som vårdgivare till den 

strokedrabbade.     

!
I samband med att en anhörig drabbas av en allvarlig sjukdom, olycka eller katastrof 

kan de närstående genomgå en kris. När en person drabbas av en sjukdom drabbas 

även de anhöriga av en kris och som sjuksköterska ska man kunna bemöta och 

bemästra även de anhöriga (Eide och Eide, 2009, s.198).  I resultatet belyser de flesta 

artiklar att anhöriga upplever att man får bristande information från sjukvården. 

Detta kan bero på att anhöriga har fått information under en tidpunkt när de har haft 

svårt att ta till sig information. 

!
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) 

ska man kunna informera och undervisa patienter med hänsyn till tidpunkt, form och 

innehåll samt vara säker på att patient och anhöriga har förstått den givna 

informationen. Om man som sjuksköterska inte kan ta hänsyn till detta kan det 

resultera i bristande information från sjukvården och minskad KASAM för anhöriga. 

!
Utifrån den här litteraturstudiens resultat har sjuksköterskan stor inverkan på 

anhörigas och strokedrabbades syn på sjukvården och rehabiliteringen efter en 

stroke. Det är viktigt att sjuksköterskor anpassar information efter anhöriga och 

patienters situation. 

!
Metoddiskussion 

Kvalitativa studier bidrar till förståelse för ett fenomen samt hur individens 

erfarenheter och förväntningar ska bemötas (Friberg 2012, s.121). Med ett kvalitativt 

synsätt kommer man nära fenomenet och kan göra en tolkning av upplevelser och 

känslor kring fenomenet (Olsson och Sörensen, 2011). Utifrån detta och syftet i den 
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här litteraturstudien, som fokuserar på anhörigas upplevelse, har vi valt kvalitativ 

forskning för att svara på syftet i litteraturstudien.             

!
För att få en tillförlitlig studie bör flera forskare läsa och granska informationen och 

gemensamt reflektera över och diskutera tolkningsmöjligheter. Trovärdighet handlar 

om hur användbart resultatet i studien är i andra grupper eller situationer (Lundman 

och Graneheim, 2012, s. 197-198, Granskär och Höglund-Nielsen, 2012). För att tolka 

informationen i resultatdelen har resultatet från artiklarna i litteraturstudien tolkats 

av båda författarna och därefter har vi gemensamt tolkat studierna för att komma 

fram till en gemensam ståndpunkt. Trovärdigheten anses vara god eftersom det 

resultat som framkommit i den här litteraturstudien kan kopplas till andra 

vårdgivande anhöriga och andra sjukdomar än stroke.  

!
Majoriteten av artiklarna handlade om strokedrabbade män vars vårdgivare var 

kvinnor i deras närhet. Om fler artiklar hade handlat om män som tog hand om 

strokedrabbade kvinnor skulle det ha uppnått ett bredare perspektiv. Att urvalet blev 

så begränsat till att de flesta anhöriga agerande som vårdgivare var kvinnor kan ha 

betydelse för relevansen i resultatet i den här litteraturstudien. Detta kan bero på att 

vårdgivande män till strokedrabbade kvinnor inte har samma upplevelser som de 

vårdgivande kvinnorna som vårdar en strokedrabbad man. Att ta hand om hem och 

familj är ofta kopplat till kvinnor medan män är de som ska försörja kvinnorna och 

barnen i familjen (Kvigne och Kirkevold, 2002). När en stroke drabbar mannen i 

familjen vårdas han av sin fru, svärdotter eller dotter. Det finns å andra sidan lite 

forskning kring män som tar hand om sina strokedrabbade fruar. När hustrun 

drabbas av stroke kan det leda till en ny roll, att ta hand om hemmet. Enligt 

Socialstyrelsen (2014, se bilaga 4, tabell 3 och 4) är det vanligare att drabbas av 

stroke om man är över 65 år. Det har visat sig att i äldre generationer har det varit 

männen som försörjt familjen medan kvinnan tagit hand om barn och hem. I de 

flesta artiklar är den närmaste anhöriga en kvinna. Män fanns representerade i 

artiklarna, dock i minoritet i jämförelse med kvinnor. 

!
De flesta artiklarna är från Europa, detta kan bero på att vi till en början exkluderade 

artiklar från andra världsdelar. I början när sökningar gjordes så valdes en del 
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artiklar bort beroende på exklusionskriterier men som ändrades för att bredda 

sökningarna. Det kan ha inneburit att vissa relevanta artiklar inte har blivit 

inkluderade i denna litteraturstudie.  Vi tror inte att det har påverkat resultatet 

nämnvärt då de inkluderade artiklarna visar på ganska överensstämmande resultat. 

!
 
!
Forskningsetisk diskussion 

I den här litteraturstudien har artiklarna i resultatdelen genomgått en etisk 

granskning, men i två artiklar hade en etisk granskning uttryckligen inte genomförts. 

Dock antogs dessa ändå då de tidningar som artiklarna publicerades i informerade 

om att alla artiklar i tidningen var etiskt granskade. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) ska all vetenskaplig forskning och etiska övervägande vara ett krav vid alla 

vetenskapliga studier. 

!
Det är sällan den första fråga som dyker upp som väljs ut som forskningsfråga. Ofta 

handlar det om en längre tids funderande för att utveckla och finslipa 

frågeställningen (Forsberg och Wengström, 2013). Eftersom syftet under 

artikelsökningen har justerats kan artiklar som kunde ha varit användbara för 

resultatet ha valts bort under tidigare stadier i artikelsökningen. Eftersom vi har 

ändrat exklusionskriterier och formulerat om syftet under artikelsökningen till 

resultatdelen har detta gjort att artiklar som från början valdes bort har varit relevant 

för resultatet. De artiklar som valdes bort under artikelsökningen för resultatet trots 

att de passade syftet har dock kunnat stärka resultatdiskussionen i denna 

litteraturstudie.   

!
Enligt Gustafsson et al. (2005) finns allmänna regler för forskar- och forskningsetik. I 

en av punkterna beskrivs att god ordning i forskning sker genom dokumentation och 

arkivering.  

!
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Slutsats  
Med anledning av att det finns få studier med män som vårdgivare anser vi att mer 

forskning kring detta område behövs. Med fler studier med män som anhöriga 

agerande som vårdgivare skulle vi få ett bredare perspektiv. Förhoppningsvis är det i 

framtiden inte omöjligt att anhöriga som fungerar som vårdgivare till lika stor del 

består av män och kvinnor.   

Litteraturstudien visar att anhöriga till de strokedrabbade upplever ständig oro, 

rollförändringar i relationen till den strokedrabbade och nya ansvarsområden i 

hemmet. I samband med att en närstående drabbas av en stroke upplevs det som en 

förlust även hos de anhöriga. Förlusten kan medföra att man hamnar i en 

krissituation och har svårt att ta till sig information från vårdpersonal. På så sätt kan 

anhöriga uppleva att man får bristande information från sjukvården och tappar 

förtroendet för den, samtidigt som de känner att den vårdgivande rollen är 

påtvingad. 
!
 
!
!
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BILAGA 2: ARTIKELSÖKNING 

!
I tabellen finns det ett flertal rubriker. Under rubriken datum redovisas datumet som 
artiklarna söktes på och under databas redovisas den databas som användes i 
sökningen. I rubriken sökord redovisas de sökord som artiklarna söktes genom och 
”MH” står för Mesh-therms och ”+” står för explode vilket innebär en utvidgad 
sökning. Under begränsningar ingår inklusionskriterierna och under rubiken antal 
artiklar är det totala antalet artiklar som databasen hittat med hjälp avv sökorden. 
Antalet artiklar som databasen hittade lästes och under urval 1 har titlarna som 
ansågs vara intressanta redovisats. Abstrakten av de artiklar vars titel ansågs passa in 
i vårt syfte lästes och antalet intressanta abstrakt redovisas under rubriken urval 2. 
Under urval 3 lästes resultatet och de artiklar som svarade på frågeställningarna, 
syftet och var kvalitativa redovisas under denna rubrik. Slutligen under urval 4 
redovisas artiklarna som behölls efter kvalitétsgranskningen. !
Tabell 1 !

Datum Databas Sökord Begränsningar

Antal 
Artikla
r

Urval 
1

Urval 
2

Urval 
3

Urva
l 4

2014-11
-12

CINA
HL

Stroke AND 
experience AND 

family

Engelska, peer-
reviewed, USA och 
Europa, 2004-2014 171 33 19 11 3

2014-11
-12

PubM
ed

(MH "Stroke") AND 
(MH "Family 

Relations") AND (MH 
"Life Change 

Events")

English, Nursing 
journals, Humans, 

10 years 3 3 1 1 1

2014-11
-12

PubM
ed

(MH "Stroke") AND 
(MH "Family")

English, Nursing 
journals, Humans, 

10 years 83 20 13 5 2

2014-11
-13

CINA
HL

Stroke AND relation 
AND family

Engelska, peer-
reviewed, human 
USA och Europa, 

2004-2014 123 18 5 1 1

2014-11
-14

PubM
ed

(MH "Stroke") AND 
(MH "Spouses")

English, Nursing 
journals, Humans, 

10 years 24 19 4 0 0

2014-11
-14

CINA
HL

(MH "Stroke+") AND 
(MH "Spouses")

Engelska, peer-
reviews, USA och 

Europa, 2004-2014 80 18 18 5 4

2014-11
-14

PubM
ed

(MH "Stroke+") AND 
(MH "Sex")

English, Humans, 
10 years 1 0 0 0 0

2014-11
-14

PubM
ed

(MH "Stroke+") AND 
(MH "Sex partners")

English, Humans, 
10 years 3 0 0 0 0



2014-11
-14

PubM
ed post-Stroke AND sex

English, nursing 
journals, Humans, 

10 years 2 1 0 0 0

2014-11
-14

PubM
ed

(MH "Stroke") AND 
(MH "Sexuality")

English, nursing 
journals, Humans, 

10 years 3 4 1 0 0

2014-11
-14

PubM
ed

(MH "Stroke") AND 
spous*

English, nursing 
journals, Humans, 

10 years 38 3 0 0

2014-11
-17

PubM
ed

(MH 
"Cerebrovascular 

disorder/nursing") 
AND (MH "Spouses")

English, nursing 
journals, Humans, 

10 years

Hittar 
samm

a 
artikl

ar 
som i 
tidiga

re 
sökni

ng. 0 0 0 0

2014-11
-18

EBSC
O

 (MH "Stroke+") AND 
(MH "Spouses")

English, 
2004-2014, 

Scholary, 
academical journal 113 2 0 0 0

2014-11
-18

EBSC
O

Sekundärsökning på 
Forsberg-Wärleby, 
Gunilla efter att ha 

hittat "Life 
satisfaction in 

spouses of patients 
with stroke during 
the first year after 

stroke" från 
ovanstående sökning 0 0 0 0

2014-11
-18

CINA
HL

(MH"Stroke") AND 
(MH "Significant 

Other")

2004-2014, 
english, peer 

reviewd, english 
language, human 4 2 1 1 1

2014-11
-18

CINA
HL

(MH "Coping+") AND 
(MH "Stroke") AND 

(MH "Family")

English, 
2004-2014, peer-

reviewed, 20 0 0 0 0

2014-11
-18

CINA
HL

(MH"Stroke") AND 
(MH "Family 
Relations")

ENglish, 
2004-2014, peer-

revied, 34 0 0 0 0

2014-11
-18

CINA
HL

(MH "stroke") AND 
(MH "marriage")

English, 
2004-2014, peer-

reviewed, 14 1 0 0 0

2014-11
-19

CINA
HL

 (MH "Spouses") 
AND "caregive*" 

AND "stroke"

English, 
2004-2014, peer-

reviewed, 74 4 4 3 2

Datum Databas Sökord Begränsningar

Antal 
Artikla
r

Urval 
1

Urval 
2

Urval 
3

Urva
l 4



!!!

2014-11
-19

CINA
HL Lisa Ekstam

English, 
2004-2014, peer-

reviewed, 3 1 1 1 0

Datum Databas Sökord Begränsningar

Antal 
Artikla
r

Urval 
1

Urval 
2

Urval 
3

Urva
l 4



BILAGA 3. ARTIKELREDOVISNING. Tabell 2

Författare, 
årtal, land, 
tidskrift

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité, etik

Banks och 
Pearson, 
2004, 
Storbritan
nien,   
Sexual & 
Relationsh
ips 
Therapy 

Parallel 
lives: 
younger 
stroke 
survivors 
and their 
partners 
coping with 
crisis

På vilka olika 
sätt en stroke 
påverkar den 
anhöriga 
jämfört med 
den 
strokedrabba
de och hur 
det kan 
påverka deras 
förhållande. 

Strokedrabb
ade och en 
av deras 
nära 
anhöriga 
intervjuades 
och data 
analyserade
s med 
NUDIST 
eller SPSS. 

38 
strokedrabb
ade och 
deras 
anhöriga. 

Tre teman 
uppstod, 
inledande kris, 
behandling och 
upptäckande 
samt 
anpassning. 

Medelkvalité. 
Sexual & 
Relationships 
Therapy tar 
inte emot 
artiklar utan 
etiskt 
godkännande. 

Bäckströ
m och 
Sundin, 
2007, 
Sverige 
Nursing 
Inquriry

The 
meaning of 
being a 
middle-aged 
close 
relative of a 
person who 
has suffered 
a stroke, 1 
month after 
discharge 
from a 
rehabiliation 
clinic.

Att belysa 
mening i den 
upplevda 
erfarenheten 
av att vara en 
medelålders -
nära anhörig 
till en person 
som drabbats 
av stroke, en 
månad efter 
utskrivning 
från en 
medicinsk 
rehabiliterings
klinik.

Berättande 
intervjuer 
genomförde
s och sedan 
analyserade
s 
intervjuerna 
med en 
fenomenolo
gisk-
hermeneutis
k 
interpretatio
n.  

10 nära 
anhöriga till 
den 
strokedrabb
ade 
intervjuades
. Både den 
anhöriga 
och den 
strokedrabb
ade skulle 
ha varit 
mellan 18 
och 65 år 
när stroke 
ägde rum. 

Tre teman kom 
till: att vara 
kallad, att 
känna sig vilse 
och på drift och 
att kämpa för 
att kunna 
fortsätta.  

Fått etisk 
godkännande 
av Umeå 
Universitets 
medicinska 
fakultet samt 
av 
överläkaren 
på den 
rehabiliterings
klinik som 
deltagarna 
skrevs ut 
från.  
Hög kvalité. 

Bäckströ
m och 
Sundin, 
2009, 
Sverige 
Internatio
nal 
Journal of 
Nursing 
Studies

The 
experience 
of being a 
middle-aged 
close 
relative of a 
person who 
has suffered 
a stroke, 1 
year after 
discharge 
from a 
rehabilitatio
n clinic: a 
qulitative 
study

Att belysa 
upplevelsen 
av att vara en 
medelålders 
nära-anhörig 
till en person 
som drabbats 
av en stroke, 
ett år efter 
utskrivning 
från 
rehabiliterings
klinik. 

Berättande 
intervjuer 
genomförde
s och 
analyserade
s med hjälp 
av 
innehållsana
lys.   

9 nära 
anhöriga till 
en 
strokedrabb
ad deltog 
och 
intervjuades
. 

Fyra teman, att 
förlika sig med 
ett nytt liv. Att 
känna sig 
befriad från ett 
dåligt samvete. 
Att gå från 
självförnekelse 
till att erkänna 
sig själv. Att 
vara utanför. 

Etisk 
godkännande 
från 
medicinska 
fakultetens 
etikkommiteé 
vid Umeå 
Universitet 
samt 
överläkaren 
på 
rehabiliterings
kliniken. Hög 
kvalité. 



Bäckströ
m och 
Sundin, 
2010, 
Sverige, 
Scandinav
ian 
Journal 
Caring 
Sciences

The 
experience 
of being a 
middle-aged 
close 
relative of a 
person who 
has suffered 
a stroke – 
six months 
after 
discharge 
from a 
rehabilitatio
n clinic. 

Att belysa 
upplevelsen 
av att vara en 
medelålders -
nära anhörig 
till en person 
som drabbats 
av stroke sex 
månader efter 
utskrivning 
från en 
rehabiliterings
klinik. 

Berättande 
intervjuer 
analyserade
s med hjälp 
av 
innehållsana
lys med ett 
latent 
synsätt.  

9 nära 
anhöriga till 
en 
strokedrabb
ade 
intervjuades
. 

Ett tema 
identifierades, 
att kämpa för 
kontroll och ett 
nytt familjeliv i 
skuggan av 
kämpande och 
hopp. 

Etisk 
godkännande 
från 
medicinska 
fakulteten vid 
Umeå 
Universitets 
etikkommiteé, 
samt 
överläkaren 
vid 
rehabiliterings
kliniken de 
strokedrabbad
e skrivits ut 
från. 

Buschenfe
ld, 2009, 
Storbrtan
nien, 
Disability 
& 
Rehabilita
tion

The 
experience 
of partners 
of young 
stroke 
survivors

Att utveckla 
kunskap 
genom att 
studera unga 
strokeöverlev
are för att 
fånga 
långlivande 
effekter och 
förändringar. 

Semistruktu
rerade 
intervjuer 
genomförde
s och 
analyserade
s enligt IPA.  

Sju partners 
till unga 
strokeöverle
vande 
deltog,   

Två 
övergripande 
teman uppkom, 
anpassning och 
hantering. 

Etisk 
godkännande 
från en 
etikkommiteé 
finns. 
Medelkvalité. 

Cao et al, 
2010, 
Kanada, 
Physiothe
rapy 
Canada

Changes in 
activities of 
wives caring 
for their 
husbands 
following 
stroke

Att utforska 
vårdgivarna 
till en 
strokedrabba
ds perspektiv 
med respekt 
till deras 
fysiska 
aktivitet. 

Individuella, 
semistruktu
rerade 
intervjuer 
gjordes och 
ett induktiv, 
upprepande 
synsätt 
användes 
för att 
upptäcka 
teman och 
koder.   

10 anhöriga 
till en 
strokedrabb
ad deltog. 

Fyra teman 
identifierades, 
förändrad roll, 
förändrad 
aktivitet, 
barriärer till 
aktivitet o 
ch hälsa samt 
en förändring i 
aktiviteternas 
mening. 

Etisk 
godkännande 
mottogs från 
rehabiliterings
anläggningens 
etikstyrelse. 
Hög kvalité  
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Coombs, 
2007, 
Kanada, 
Journal of 
Neuroscie
nce 
Nursing

Spousal 
caregiving 
for stroke 
survivors

Att förstå 
bättre 
upplevelsen 
för 
vårdgivande 
partners till 
strokedrabba
de. 

Semistruktu
rerade 
intervjuer 
genomförde
s och 
analyserade
s genom ett 
fenomenolo
giskt 
perspektiv. 

8 primära 
vårdgivare 
till en 
strokeöverle
vare. 

Sex teman 
framträdde, 
upplevelse av 
en ingående 
känsla av 
förlust, 
anpassning till 
ett nytt 
förhållande till 
partner, ta an 
nya 
ansvarsområden
, känna sig 
tvungen att 
vara 
vårdgivaren, 
vara beroende 
av andras stöd, 
bevara hopp och 
optimism.  

Etiskt 
godkännande 
erhölls från 
två etiska 
 kommittéer  
Hög kvalité. 

Drummon
d et al, 
2007, 
USA, 
Online 
Journal of 
Nursing 
Informatic
s

Young 
females’ 
perceived 
experience 
of caring for 
husbands 
with stroke

Att undersöka 
unga kvinnors 
begripbara 
upplevelse av 
att vårda sina 
man, det 
första året 
efter stroke.  

Berättande 
e-mail från 
en större 
studie 
analyserade
s enligt 
Friedemann 
ramar. 

Tre fruars, 
mellan 30 
och 50 år, 
e-
mailkonvers
ation. 

Fyra teman 
uppkom, vara 
social, ge och ta 
emot stöd, 
fördjupa 
familjerelationer 
och bli 
frustrerad. 

Medelkvalité. 

Ekstam et 
al, 2011, 
Sverige, 
Scandinav
ian 
Journal of 
Occupatio
nal 
Therapy 

  Couples’ 
approaches 
to changes 
in everyday 
life during 
the first 
year after 
stroke

Att identifiera 
och 
undersöka två 
pars olika sätt 
att hantera 
förändring 
året efter 
stroke. 

Paren blev 
intervjuade 
och svara 
på ett 
frågeformul
är, svaren 
analyserade
s genom 
constant 
comparative 
metod  
(grundad 
teori) 

Två par, 
över 54 år 
och hade 
varit 
tillsammans 
i mer än 10 
år. 

Teman som 
upptäcktes var, 
det vardagliga 
livet ett år efter 
utskrivning, 
engagemang i 
sysselsättning, 
få erfarenhet 
och därav 
feedback, 
förändra ens 
sysselsättliga 
utförande, 
behov och krav, 
bidra till en bild 
av en möjlig 
framtid, 
integrera 
träning i det 
vardagliga livet.     

Godkänd av 
Karolinska 
Institutets 
etiska 
kommittee 
Medelhög 
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Gosman-
Hedström 
och 
Dahlin-
Ivanoff, 
2012, 
Sverige, 
Scandinav
ian 
Journal of 
Caring 
Science

Mastering 
an 
unpredictabl
e everyday 
life after 
stroke’ – 
older 
women’s 
experience 
of caring 
and living 
with their 
partners

Att undersöka 
och lära från 
äldre hur de 
upplever sin 
livssituation 
och formell 
support som 
vårdgivare till 
deras 
strokedrabba
de partner 
och föreslå 
klinsika 
innebörder. 

En 
fokusgrupp
metod 
användes 
och 
deltagarna 
fick svara på 
frågor samt 
diskutera 
frågorna 
med en 
diskussionsl
edare 
närvarande. 
Analyserade
s enligt 
Kreuger.  

Sexton 
anhöriga, 
rekryterade 
via en 
strokeföreni
ng

De teman som 
kom fram var, 
att bo med en 
annan man, 
rädsla för att 
det ska hända 
igen, pågående 
förhandling som 
sammanfattade
s med att 
hantera ett 
osäkert och 
oförutsägbart 
liv. 

Hög kvalité. 
Etiska 
kommitteen I 
Götebborg 
bedömde det 
som att ett 
formellt etisk 
godkännande 
inte 
behövdes. 

Pierce et. 
al, 2012, 
USA, 
Rehabilita
tion 
Nursing   
 

Caregivers’ 
incongruenc
e: 
emotional 
strain in 
caring for 
persons 
with stroke

Att undersöka 
dimensionern
a i nya 
familjevårdgiv
ares 
känslomässig
a press 
gällandes att 
ta hand om 
en person 
med stroke. 

73 anhöriga 
intervjuades 
varannan 
vecka, 36 
av dem 
deltog i en 
webbaserad 
intervention 
med tillgång 
till ett 
forum. 

Data 
analyserade
s med hjälp 
av QSR N 5 
och enligt 
Colaizzis 
innehållsana
lys.  

Tre teman 
uppkom, vara 
orolig, tom på 
energi och 
förlora sig själv.

Medelkvalité. 
Rehabilitation 
Nursing tar 
inte emot 
artiklar utan 
etiskt 
granskning.  

Quinn et 
al, 2013, 
Storbritan
nien, 
Disability 
& 
Rehabilita
tion

The 
experience 
of couples 
when one 
partner has 
a stroke at 
a young age 
an 
interpretativ
e 
phenomenol
ogical 
analysis

Att studera 
både 
strokeöverlev
ande och 
deras partner 
upplevelser.  !

Semistruktu
rerade 
intervjuer 
genomförde
s och 
analyserade
s enligt IPA. 

Åtta par, 
strokeöverle
varen var 
mellan 
18-55 när 
stroke 
inträffande, 
de hade 
varit 
tillsammans 
i minst ett 
år innan 
stroke. De 
båda kunde 
deltaga och 
båda ville 
vara med i 
studien. 

Tre teman, Hitta 
ett sätt att få 
strokehändelsen 
logisk, fån 
partners till 
vårdgivare och 
vårdtagare och 
från partner till 
föräldrar och 
barn. 

Etiskt tillstånd 
var sökt och 
fått. Hög 
kvalité
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Tellier et 
al,  2011, 
Kanada, 
Internatio
nal 
Journal of 
Rehabilita
tion 
Research,

Impact of 
mild stroke 
on the 
quality of 
life of 
spouses

Utforska den 
erhållna 
livskvalitén av 
partners, tre 
månade efter 
strokepatient
en blev 
utskriven från 
akutavdelning 
till hemmet. 

Intervjuer 
genomförde
s och 
analyserade
s enligt 
innehållsana
lys. 

Det var åtta 
deltagare i 
studien, 
som var 
nära 
anhöriga till 
den 
strokedrabb
ade. 

Sex teman 
upptäcktes, 
patient, 
vardagligt liv, 
äktenskapligt 
förhållande, 
återfall, service, 
hälsa. 

Erhållit etiskt 
godkännande 
av en 
etikkommitté i 
Great 
Montreal  

Van 
Dongen et 
al, 2014, 
Sverige,  
Scandinav
ian 
Journal of 
Occupatio
nal 
Therapy

Changes in 
daily 
occupations 
and the 
meaning of 
work for 
three 
women 
caring for 
relatives 
post-stroke

Utforska hur 
österrikiska 
personer 
upplevde och 
hanterade 
förändringarn
a i deras 
vardagliga 
sysselsättning 
efter att ha 
blivit 
informella 
vårdgivare till 
en 
strokedrabba
d. 

Deltagarna 
intervjuades 
två gånger 
och data 
analyserade
s enligt IPA. 

Tre 
deltagare, 
som 
jobbade hel-
eller deltid 
och var 
informella 
vårdgivare 
till en 
strokedrabb
ad. 

Tre teman 
hittades, 
upplevda 
svårigheter och 
återfådd glädje i 
att ha en 
sysselsättning, 
hantera 
förändringarna, 
prioritera och 
skapa 
sysselsättning i 
det dagliga 
livet, jobbet 
som en ö av 
stabilitet och 
personligt rum, 
bidragande till 
välbefinnande. 

Etiskt tillstånd 
finns och 
deltgarna 
informerades 
om deras 
rättigheter. 
Hög kvalité
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