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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige utgör patientgruppen som har haft stroke en stor del i den somatiska 
sjukvården. Stroke anses vara en av de främsta orsakerna till invalidisering ur ett 
internationellt perspektiv. Patienterna upplever fysiska och psykiska förändringar som oftast 
blir mer hanterbara genom de anhörigas stöd. Sjuksköterskor har ett stort ansvar över 
patienternas vård och är en viktig del i vårdteamet. Problem: Sjuksköterskor upplever 
svårigheter i att göra de anhöriga delaktiga i vården kring patienterna samt att utforma en 
hållbar vårdplan som kan fortsätta i hemmet. Syfte: Ur ett anhörigperspektiv beskriva 
upplevelser av att vårda en närstående som har haft stroke. Metod: En litteraturstudie med 
en beskrivande syntes. Resultat: De anhöriga upplevde en utmaning i att ge vård då 
ansvaret kom plötsligt och medförde stora livsförändringar. En ständig oro och rädsla var 
närvarande och familjerelationerna var förändrade. Allteftersom tiden fortlöpte upplevde de 
anhöriga att de kunde skapa kontroll över den förändrade livssituationen och finna mening. 
Slutsats: För att skapa en förhöjd delaktighet behöver vårdplanen tidigt utformas 
tillsammans med de anhöriga och ansvaret över vården behöver tilldelas dem utifrån deras 
förmåga och i en långsam takt.  

 

Nyckelord: anhörigperspektiv, ansvar, försoning, hemmet, oro, stroke   



 

ABSTRACT 

Background: In Sweden, the patients who have suffered a stroke account for a significant 
amount of cases in the somatic care. Seen from an international perspective, stroke is 
considered to be one of the prime reasons for incapacitation. Patients can experience both 
physical and psychological changes which generally become more manageable with support 
from relatives. Nurses have a vital responsibility for the patients’ care and an important role 
in the healthcare team. Problem: Nurses are experiencing difficulties in making the 
relatives involved in the patient’s healthcare and to develop a sustainable care plan which can 
proceed at home. Aim: To describe the care experiences of the stroke patient’s relatives. 
Method: A literature review with a descriptive analysis. Results: The relatives experienced 
a challenge in providing care when the responsibility suddenly came and brought great 
changes. A constant worry and fear were present and family relationships were altered. As 
time progressed, the relatives felt that they could gain control of the changed life situation 
and find meaning. Conclusion: To create enhanced participation, the healthcare plan needs 
to be designed in an early stage together with the relatives. The responsibility of the care 
needs to be allocated to the relatives on the basis of their ability and in a slow pace. 
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1 INLEDNING 

Vi är intresserade av att få en ökad förståelse om hur det är att vara anhörig och ge vård till 
en person som har haft stroke. Detta utifrån förslaget från Frustunagården, punkt 36 på 
vårdverksamheternas förslagslista, där de efterfrågar kunskap inom området. Ämnet 
intresserar oss eftersom vi själva har vårdat personer under vår verksamhetsförlagda 
utbildning som har haft stroke. Vi upplevde då svårigheter i att erbjuda en vård av hög 
kvalitet som både patienten och de anhöriga kunde vara delaktiga i. De patienter som haft 
stroke upplevdes vara en patientgrupp med ett stort omvårdnadsbehov vilket var svårt att 
tillfredsställa trots vår blivande profession och den kunskap vi besatt. Därför väcktes 
funderingar om hur de anhöriga upplever situationen. Som blivande sjuksköterskor kommer 
vi ha ansvar över att planera, utföra och utveckla vårdarbetet och vi anser att ur ett 
sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att inte enbart ha kunskap om vad olika 
sjukdomstillstånd innebär för den enskilda patienten utan även kunna förstå vad det innebär 
för de anhöriga. Enligt Strokeförbundet (2010) utgör de patienter som har haft stroke en stor 
grupp inom den somatiska sjukvården i Sverige vilket innebär att vi som blivande 
sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer vårda de patienterna och möta deras anhöriga. 
Ett vårdvetenskapligt perspektiv med inriktning mot omvårdnad inbegriper hela människan, 
även de personer som finns i deras närmaste omgivning. Därför finns ett intresse att 
undersöka hur personerna kring dem som har haft stroke upplever situationen för att öka 
möjligheterna att främja hälsa och lindra lidande. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
upplevde vi en avsaknad av kunskap gällande hur vi skulle kunna tillgodose de anhörigas 
behov. Förhoppningen är att arbetet ska bidra med ökad förståelse för de anhörigas 
upplevelser vilket ska kunna hjälpa oss som sjuksköterskor i det praktiska vårdarbetet.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begrepp, följt av en beskrivning på vad stroke innebär, dess 
förekomst och hur efterförloppet samt vården kan se ut. Därefter presenteras tidigare 
forskning följt av det teoretiska perspektivet samt aktuella lagar och styrdokument som är av 
betydelse. Bakgrunden sammanfattas och avslutas med en problemformulering.   

2.1 Definitioner av begrepp 
I detta avsnitt definieras begrepp som är av betydelse och som genomgående kommer att 
användas.  
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2.1.1 Anhörig 

Anhörig definieras av Socialstyrelsen (2014) som en person som ger vård och omsorg till en 
närstående på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. En anhörig 
kan vara en förälder, mor- eller farförälder, maka, make, sambo, särbo, barn, barnbarn, 
annan släkting, granne eller vän.  

2.1.2 Närstående  

Enligt Socialstyrelsen (2014) definieras den närstående som en person som tar emot vård och 
omsorg av en anhörig på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.   

2.1.3 Vårdplan  

Vårdplan beskrivs av Socialstyrelsen (2017) som den vård och omsorg som planeras för en 
enskild patient av hälso- och sjukvården.   

2.2 Innebörden av stroke  
En stroke innebär att ett blodkärl i hjärnan brister eller blockeras vilket gör att blodtillförseln 
till hjärnan avtar. Det gör att transporten av syre och näringsämnen till hjärnan blockeras 
och hjärnans vävnad skadas. Vanligaste symtomen vid insjuknande är plötslig domning eller 
svaghet i ansikte, arm eller ben oftast avgränsat till ena sidan av kroppen (World Health 
Organization [WHO], 2016). En stroke karaktäriseras av ett snabbt insjuknande och 
symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som har skadats (Lindgren, 2014). ”Tid 
är hjärna” är ett uttryck som används i samband med insjuknandet vilket belyser hur tiden 
spelar en viktig roll för tillfrisknandet. Tiden från insjuknande till behandling kan vara 
avgörande för patientens utgång. En stroke kan innebära alltifrån att patienten dör till att bli 
nästintill återställd. När ett blodkärl till hjärnan stoppas dör flera miljoner hjärnceller och 
hur lång tid det tar innan blodproppen kan lösas upp påverkar skadans omfattning. Det är 
viktigt att försöka begränsa skadorna i yttersta mån. Det finns ett specifikt test, det så kallade 
AKUT-testet, som kan användas för att snabbt kunna identifiera en pågående stroke. Testet 
innefattar bland annat att be personen le samt lyfta en kroppsdel för att identifiera 
halvsidesförlamning. Personen ska även kunna upprepa en enkel mening. Om det befaras att 
personen har en pågående stroke ska professionell hjälp snabbt tillkallas (Karolinska 
Institutet, 2013).   

2.2.1 Förekomst  

I Sverige insjuknar varje år cirka 30 000 personer i stroke. Medelåldern vid insjuknande är 
för män 73 år och kvinnor 77 år. Män löper ökad risk att insjukna jämfört med kvinnor i 
samma ålder. Hos vuxna är stroke den främsta orsaken till fysiskt handikapp och bedöms 
vara den tredje vanligaste dödsorsaken (Hjärnfonden, 2016). De som lever med följdtillstånd 
efter stroke beräknas vara 100 000. Den vanligaste formen är hjärninfarkt som utgör 85 
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procent av alla fall. Risken att få en stroke ökar med åldern och ytterligare riskfaktorer är 
högt blodtryck, rökning, diabetes, låg fysisk aktivitet, övervikt samt hjärt- och kärlsjukdomar 
(Ericson & Ericson, 2012). Även ur ett internationellt perspektiv är stroke en av de främsta 
orsakerna till invalidisering och ses som ett globalt hälsoproblem (Strokeförbundet, 2010). 
Däremot har kunskap om stroke ökat vilket har bidragit till att antalet fall av nyinsjuknande 
sedan år 2000 sjunkit med tio procent (Ericson & Ericson, 2012).     

2.2.2 Efterförlopp  

Hur allvarliga effekterna av en stroke blir beror på skadans omfattning (WHO, 2016). Vanliga 
fysiska komplikationer är halvsidesförlamning, känselnedsättning, synbortfall och ät- och 
sväljsvårigheter (Lindgren, 2014). Vidare kan patienten uppleva kognitiva förändringar 
såsom trötthet, försämrat minne och koncentrationsförmåga (Strokeförbundet, 2010).  
Förbättringen av hälsotillståndet kan ske spontant under flera år men under de första 
månaderna förbättras det markant för de flesta. Om en vårdplan utformas och efterföljs så 
tidigt som möjligt efter insjuknande kan det bidra till positiva resultat. Sjukhusvistelsen 
förkortas och patienten upplever högre tillfredsställelse om det i ett tidigt skede identifieras 
vilket behov av hjälp individen har samt att en utskrivningsplanering upprättas (Ericson & 
Ericson, 2012). I Sverige ska rehabiliteringen och vården utformas utifrån patientens önskan 
och behov med det övergripande målet att påverka och minska upplevelsen av att vara 
begränsad av sitt eget handikapp. Patienten har kontinuerlig kontakt med ett 
multidisciplinärt team som består av sjuksköterska, logoped, fysioterapeut och 
arbetsterapeut efter utskrivning till hemmet. En tidig utskrivning eftersträvas om symtomen 
är milda eller måttliga. Vården som har påbörjats på sjukhuset bör fortsätta i hemmet för att 
kunna uppnå så god återhämtning som möjligt (Ericson & Ericson, 2012).  

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om upplevelser av stroke och dess vård utifrån 
ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.  

2.3.1 Patientens perspektiv  

Vid insjuknande av stroke kan patienterna uppleva förlorad kroppskontroll, fysiska 
förändringar och att livet inte längre är som vanligt. De uttrycker trötthet, förlorad autonomi 
och skuldkänslor samt anklagar sig själva för hur de levt sina liv innan och att de själva har 
orsakat sin stroke. Genom att inte kunna ta hand om sig själv längre och tvingas förlita sig på 
andras hjälp upplever de sämre självförtroende, skam och förnedring. Då patienterna blir 
beroende av vård och omsorg upplever de förlorad värdighet. Det finns en önskan om att få 
tillbaka livet som det var innan och de hoppas att de ska kunna utföra de aktiviteter de 
tidigare hade engagerat sig i. Genom den förändrade livssituationen uttrycker patienterna 
känslor av sorg och ångest (Andersson & Hansebo, 2009; Kitson, Dow, Calabrese, Locock & 
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Muntlin Ahlin, 2013; Taule, Strand, Skouen & Råheim, 2015; Thompson & Ryan, 2009; 
Yeung, Wong & Mok, 2011).  

I vården är det för patienterna viktigt att känna att sjuksköterskorna engagerar sig i 
vårdprocessen då det inger hopp. Om de inte är förstående känner patienterna att det inte 
går att anförtro sig till dem, medan de som hjälper dem till att förstå och hantera sin 
situation inger positiva känslor (Andersson & Hansebo, 2009; Kitson et al., 2013). 
Patienterna förlitar sig på sjuksköterskornas kunskap och det är viktigt att de kan inge hopp 
även om tillfrisknandet sker i långsam takt. Det uppskattas om sjuksköterskorna lyssnar, tar 
sig tid och är snälla. Patienterna upplever däremot att de känner sig ensamma med sina 
bekymmer och att fokus ligger på deras fysiska problem medan de själva uttrycker ett större 
behov av psykologisk hjälp. Det i sin tur skapar en frustration gentemot sjuksköterskorna 
(Taule et al., 2015; Yeung et al., 2011). Patienterna har ofta många olika läkemedel och de 
önskar att de själva kunde få ha mer kontroll över medicineringen. Läkemedlen innebär 
biverkningar som patienterna upplever att de ständigt får väga mot sina egna symptom. En 
del patienter uttrycker att de tidigare inte haft några läkemedel och att de nu innebär en 
kamp att lära sig att svälja flera tabletter varje dag (Kitson et al., 2013).  

För patienternas välbefinnande är det viktigt att få umgås med familj och vänner. Det är inte 
enbart stödet de känner som är viktigt utan relationen i sig motiverar patienterna till nya 
aktiviteter (Brunborg & Ytrehus, 2013). Stödet från familjen inger hopp vilket förbättrar det 
psykiska välmåendet (Yeung et al., 2011). Genom att de anhöriga kan skratta tillsammans 
med patienterna kan pinsamma och obekväma situationer avdramatiseras. Det kan vara 
befriande om de anhöriga har en skämtsam ton, däremot om andra personer försöker göra 
samma sak så känner sig patienterna sårbara (Klinke, Hafsteinsdóttir, Thorsteinsson & 
Jónsdóttir, 2013). De anhöriga kan ge både fysisk och psykisk hjälp till patienterna genom att 
finnas där för dem. Det upplevs positivt om deras anhöriga kan tala åt dem i kontakt med 
hälso- och sjukvården. Patienterna uttrycker att det är viktigt att de anhöriga har varit med 
från början vid insjuknandet och sett utvecklingen för att kunna förstå det förändrade 
tillståndet (Sadler, Daniel, Wolfe & McKevitt, 2014). Patienterna upplever att de inte har fått 
tillräckligt med information från sjukvården för att kunna förstå händelseförloppet. En del av 
patienterna beskriver en avsaknad av empati från de anhöriga då de själva inte har möjlighet 
att förklara hur de upplever sitt förändrade tillstånd (Thompson & Ryan, 2009). 

För en del patienter är det en positiv upplevelse att skrivas ut till hemmet. Däremot upplever 
en del ensamhet samt avsaknad av självbestämmande (Taule et al., 2015). De som vårdas av 
sin partner upplever att de är överbeskyddande och att det är frustrerande att vara beroende 
av dem. Männen kan uppleva att de har förlorat sin manlighet då de inte längre kan utföra de 
sysslor i hemmet de ansvarade för innan insjuknandet. De kvinnor som insjuknat upplever 
svårigheter i att acceptera hur partnern utför de hushållssysslor som de själva tagit hand om 
tidigare (Thompson & Ryan, 2009). Kvinnorna uttrycker att de känner sig älskade av sina 
män men att de också upplever sig själva som en börda (Yeung et al., 2011). Däremot gör den 
förändrade livssituationen att patienterna lär sig uppskatta saker de tidigare tagit för givet. 
Trots svåra följdtillstånd, exempelvis ätsvårigheter, uttrycker de tacksamhet över att de 
fortfarande lever. Insjuknandet leder till att de får insikt om sin egen dödlighet vilket gör att 
de lättare kan acceptera eventuella komplikationer (Klinke et al., 2013).     
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2.3.2 Sjuksköterskans perspektiv  

Sjuksköterskor som arbetar på en rehabiliteringsavdelning för patienter som haft stroke 
uppger en stor glädje över deras arbete. De upplever att det är en givande patientgrupp att 
arbeta med och de beskriver hur de känner meningsfullhet när de har kunnat hjälpa en 
patient att återfå upplevelsen av hälsa (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskorna känner 
ett engagemang i sina patienter och ett särskilt ansvar för patientens vård. De vill hjälpa 
patienterna uppleva livskvalitet genom bästa möjliga vård. För att uppnå en god vårdkvalitet 
krävs att sjuksköterskorna lär känna sina patienter väl (Struwe, Baernholdt, Noerholm & 
Lind, 2013). För att optimera patienternas tillfrisknande upplever sjuksköterskorna att 
vårdplanen behöver utformas på ett sådant sätt att patienterna får möjlighet till upprepad 
träning. Det upplevs svårt att uppnå på grund av brist på personal (Barreca & Wilkins, 2008). 
Vid tidsbrist bortprioriteras arbetsuppgifter, såsom dokumentation och vårdplanering, och 
istället läggs fokus enbart på patienternas välmående. Vidare uppger sjuksköterskorna att de 
behöver visa respekt för patienterna och förstå deras emotionella, kognitiva och psykologiska 
behov. De lägger en stor värdering i att se till att patienterna når sina mål med vården, men 
däremot kan ansvaret ibland kännas övermäktigt och upplevas som en börda (Struwe et al., 
2013).  

Sjuksköterskorna ser sig själva som en central del i vårdteamet kring patienterna. De 
beskriver att de ser sig själva som professionella och självständiga vårdgivare. De har en 
samordnande funktion då de ofta tillkallar de andra professionerna vid behov. De menar att 
mycket utgår från sjuksköterskan då de träffar patienterna ofta och uttrycker att de känner 
dem väl (Barreca & Wilkins, 2008). Däremot är det sällan sjuksköterskorna bjuder in 
patienterna att uttrycka sina egna önskemål i vårdplanen om hur vården ska utformas. 
Istället ger sjuksköterskorna förslag som patienterna kan acceptera eller säga nej till och vid 
enstaka tillfällen erbjuder de patienterna att ge sina synpunkter. Det resulterar i en vårdplan 
som inte innehåller patientens egna synpunkter och önskan om förbättring (Hedberg, 
Cederborg & Johanson, 2007). Enligt Park och Han (2010) uppger sjuksköterskor som 
arbetar på en dagvårdsavdelning att det är viktigt att vården har en väl utformad vårdplan 
som kontinuerligt kan fortsätta i hemmet för att säkerställa patienternas tillfrisknande. För 
att kunna behålla kontinuiteten är det viktigt att utveckla ett partnerskap mellan 
sjuksköterskan och familjen. Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att få de anhöriga 
medvetna om vikten av att vården fortsätter i hemmet. De kan även ibland uppleva att 
familjerna inte är engagerade och inte verkar vilja bli involverade i den utformade 
vårdplanen. Vidare uttrycker sjuksköterskorna ett behov av utbildning i att förstå 
patienternas behov och problem som uppkommer allt eftersom vårdtiden fortlöper. De 
menar att de saknar kunskap många gånger om patienters ständigt förändrande 
sjukdomsbild vilket försvårar utformningen av en hållbar vårdplan (Park & Han, 2010). 
Kvaliteten på vården upplever sjuksköterskorna påverkas av vilken kompetens de har. De 
upplever att grundkunskapen de har fått inte är tillräcklig för att utföra en vård med hög 
kvalitet utan uttrycker ett behov av ständig fortbildning i specialiserad strokevård. De 
försöker eftersträva en hög kvalitet genom att sammanföra patienter med sjuksköterskor som 
besitter den kompetens som motsvarar det behov den enskilde patienten har (Struwe et al., 
2013).  
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För att vid utskrivning ha en vårdplan som kan fortsätta i hemmet sammankallar 
sjuksköterskorna regelbundet till möten där patientens familj och andra professioner i 
teamet kring patienten får närvara. Då kan sjuksköterskorna identifiera vilka behov av hjälp 
patienten kan tänkas behöva i hemmet (Struwe et al., 2013). I samtal med anhöriga 
exkluderas i många fall patienten (Hedberg et al., 2007). Sjuksköterskorna upplever att 
vårdplanen inte alltid efterföljs av de anhöriga trots upprepad uppmuntring och förklaring 
om vikten av kontinuiteten. När patienten skrivs ut upplever sjuksköterskorna att de 
anhöriga själva väljer vilken del av vårdplanen de vill efterfölja (Struwe et al., 2013).  

2.4 Teoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektivet utgår ifrån Erikssons vårdteori om hälsa och lidande. Dessa 
begrepp valdes i förhoppning om att de ska kunna bidra till en djupare förståelse för 
fenomenet som är avsett att undersökas samt att Eriksson (2014) beskriver att de är av 
central betydelse för vårdprocessen.  

2.4.1 Hälsa  

Eriksson (2014) beskriver hälsa som mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är individuellt och 
människan har sin egen hälsa som referens. Det är upplevelsen av helhet som speglar 
upplevelsen av hälsa. Hälsa är en process där många faktorer samspelar och den är relativ då 
den varierar utifrån individ och kultur. Inom begreppet hälsa ryms även begreppet ohälsa 
som beror på faktorer som påverkar hälsan negativt, det vill säga hälsohinder. Hälsohindren 
finns antingen inom människan eller i människans omvärld. Ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv är relationen människa till människa av central betydelse för upplevelsen av hälsa 
(Eriksson, 2014). Hälsa är en rörelse mellan göra, vara och varda. På görandenivå gör 
individen fysiska åtgärder för att ha hälsa och för att undvika sjukdom, exempelvis genom att 
äta rätt och hålla sig fysisk aktivt. Vidare beskrivs varande i hälsa med att individen börjar se 
sambandet mellan kropp och själ och strävar efter att uppnå välbefinnande. Målet är att 
finna en inre och yttre balans i både relationer och livssituationer för att kunna uppnå 
harmoni. Att varda i hälsa innebär att individen börjar försona sig med sitt lidande och 
omständigheterna livet innebär. Det leder till en djupare förståelse av lidandet (Eriksson, 
1994). För att människans möjligheter till att uppnå hälsa ska optimeras i en vårdrelation bör 
vårdprocessen utformas utifrån ett helhetsperspektiv där individens kropp, själ och ande 
inkluderas (Eriksson, 2014). Erikssons beskrivning av hälsa kommer att tolkas utifrån de 
anhörigas perspektiv.  

2.4.2 Lidande 

Lidandet ses som en oundviklig del av livet och utgör grunden för vårdandet. Det är förenligt 
med hälsa då människan kan uppleva hälsa trots ett lidande. Lusten är lidandets motsats 
vilket gör det möjligt att känna glädje trots lidande. Lidandet innebär en kamp mellan det 
onda och det goda. En människa i lidande behöver en medaktör som kan bekräfta det och 
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låta personen leva ut det genom lidandets drama. Det kan vara svårt att förstå lidandet 
personen känner men alla har möjlighet att se och förstå att någon lider (Eriksson, 2001). 
Enligt Eriksson (1994) kan lidandet delas in i tre former vilka är sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Dessa går ofta in i och påverkar varandra. Sjukdomslidande 
innebär det lidande som sjukdomen samt behandlingen ger. Vårdlidandet skapas i 
vårdsituationen och är en subjektiv upplevelse. Det kan bland annat innebära att individens 
värdighet kränks, utebliven vård samt att vårdpersonalen utövar makt. Livslidandet innebär 
det lidande som livet för med sig och är relaterat till allt vad det innebär att vara människa. 
En stor förändring som kommer plötsligt, är påtvingad samt förändrar individens 
livssituation kan innebära ett livslidande. För att individen ska kunna känna meningsfullhet i 
den nya situationen behövs tid för att kunna bearbeta förändringen. Vidare kan även lidandet 
delas in i nivåer, vilka är ha, vara och varda. Ha lidande innebär att individen är styrd av yttre 
omständigheter och därmed upplever sig främmande för sig själv och sina möjligheter. Vara i 
lidande kan ge en kortvarig upplevelse av harmoni, lycka och hälsa då individen försöker 
tillfredsställa sina behov och lindra sitt lidande. Däremot finns en ökande oro närvarande 
trots att behoven är tillfredsställda. Varda i lidande innebär en ständig kamp mellan hopp 
och hopplöshet. Om hoppet vinner kan individen uppleva att det finns en mening med 
lidandet och därmed uppleva hälsa (Eriksson, 1994). Utifrån de anhörigas perspektiv 
kommer Erikssons lidande att tolkas.  

2.5 Lagar och styrdokument 
Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 1982:763) ska kraven på en god vård uppnås 
genom respekt för patientens integritet och självbestämmande. Vården ska kunna garantera 
patientens säkerhet genom kontinuitet. Vidare belyser Svensk sjuksköterskeförening (2012) 
att sjuksköterskan har ett ansvar över att bedriva en god och professionell vård genom 
lyhördhet, medkänsla, integritet, respektfullhet och trovärdighet. Enligt Socialstyrelsen 
(2009) som har utformat nationella riktlinjer för strokevård är tidig utskrivning accepterad 
om vård av ett multidisciplinärt team kan erbjudas i hemmet.      

2.6 Problemformulering 
Stroke anses vara ett globalt hälsoproblem och det är många som lever med fysiska och 
psykiska följdtillstånd relaterat till sin stroke. Tidigare forskning visar att stöd från anhöriga 
kan förbättra både det fysiska och psykiska välbefinnandet för patienterna. Sjuksköterskor 
som är verksamma inom strokesjukvården upplever ett särskilt ansvar över att hjälpa sina 
patienter att återfå upplevelsen av hälsa och kunna skrivas ut till hemmet. För att de ska 
kunna ge optimal vård krävs en kontinuitet genom hela vårdförloppet, även efter utskrivning, 
vilket gör att dessa sjuksköterskor ofta påtalar vikten av anhörigas engagemang i vården. 
Vårdplanen utformas däremot sällan i samråd med de anhöriga och patienten. Vidare 
upplever sjuksköterskorna att det är svårt att skapa delaktighet hos de anhöriga och förmedla 
betydelsen av att fortsätta med patientens utformade vårdplan. Tidigare forskning belyser att 
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bristande delaktighet från de anhöriga i vården i hemmet kan resultera i att patienten 
upplever ett sämre välbefinnande. Sjuksköterskorna upplever att deras uppmaningar om att 
följa vårdplanen för att säkerställa patientens trygghet och tillfrisknande inte hörsammas av 
patientens anhöriga. Sjuksköterskorna uttrycker bristande kunskap om 
sjukdomsutvecklingen och de olika problem och behov som framkommer under vårdtiden 
vilket skapar svårigheter i att utveckla en hållbar vårdplan. De upplever att de behöver 
utbildning för att höja sin egen kompetens och få möjlighet att säkerställa en hög kvalitet på 
vården. Således finns en kunskapslucka för sjuksköterskor om hur de anhöriga ska kunna 
motiveras till engagemang och delaktighet i patientens vård. Följande arbete avser försöka 
skapa en ökad förståelse och kunskap om de anhörigas upplevelser av att ge vård till en 
närstående som har haft stroke. Förhoppningen är att kunna ge sjuksköterskor möjlighet att 
optimera utformandet av en hållbar vårdplan som kan fortsätta i hemmet och göra de 
anhöriga delaktiga.  

3 SYFTE 

Syftet är att ur ett anhörigperspektiv beskriva upplevelser av att ge vård till en närstående 
som har haft stroke.    

4 METOD  

I metodavsnittet motiveras vald metod, följt av beskrivning av urval och datainsamling. 
Därefter beskrivs den genomförda analysen av det valda materialet och avslutningsvis 
behandlas de forskningsetiska övervägandena.  

4.1 Val av metod  
Utifrån problemområde och syfte motiverades en kvalitativ ansats genom att Friberg (2012) 
menar på att kvalitativa studiers syfte är att skapa en större förståelse för det fenomen som 
ska undersökas. En kvalitativ studie med en deskriptiv design valdes då Polit och Beck (2012) 
beskriver att den ger ett resultat med minimal omtolkning och som stämmer väl överens med 
originaldata som har studerats. En systematisk litteraturstudie är enligt Evans (2002) 
användbar inom evidensbaserad hälso- och sjukvård då den identifierar, värderar och 
sammanställer den aktuella forskningen inom det specifika området. Med önskan om att 
arbetet ska bidra med utökad kunskap inom ett redan studerat område, samt att det ska 
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kunna appliceras i det praktiska arbetet och bidra med evidensbaserad kunskap valdes en 
systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002).  

4.2 Urval och datainsamling 
Artiklar söktes i CINAHL Plus och PubMed. Inklusionskriterier var att artiklarna högst skulle 
vara tio år gamla, vara kvalitativa och beskriva upplevelsen av att som anhörig ge vård till en 
närstående som haft stroke. Två artiklar som innehöll både patient- och anhörigperspektiv 
inkluderades då det var tydligt avgränsat i resultat vad som svarade an på syftet. 
Exklusionskriterier var artiklar som inte innehöll anhörigperspektiv samt de som inte 
innehöll ett vårdvetenskapligt perspektiv.  

Sökord som var relevanta utifrån syftet valdes och kombinerades. I CINAHL Plus var de olika 
sökkombinationerna som användes ”informal caregiver AND stroke AND experiences or 
perceptions”, ”stroke AND relatives experiences AND qualitative”, ”stroke AND qualitative 
study AND carers AND community”, ”stroke AND qualitative study AND carers AND 
nursing”. I PubMed användes olika sökkombinationer som var ”stroke AND caregivers AND 
caring strain”, ”stroke AND relatives experiences AND caring AND lifestyle change”, ”stroke 
AND family caregivers AND qualitative research AND life after stroke”, ” stroke AND home 
nursing AND caregivers AND experiences”. Vidare illustreras databassökningen genom 
sökmatrisen i bilaga A.  

Slutligen valdes tolv kvalitativa artiklar som grund för analysen. De valda artiklarna 
redovisas i artikelmatrisen i bilaga B. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån Fribergs (2012) 
förslag på frågor som kan ligga till grund för kvalitetsgranskning. Fokus låg på studiernas 
urval, syfte, metod och resultat. Det var av extra vikt att det fanns en väl formulerad 
problemformulering och syfte, att resultatet svarade an på det som var avsett att undersökas, 
att metoden och analysen var tydligt beskriven och att det fanns en klar metoddiskussion. 
Frågorna formulerades så att ja- eller nej svar möjliggjordes och utifrån det sattes poäng. 
Noll poäng innebar att frågan skulle besvaras med ett nej, och om den däremot besvarades 
med ett ja skulle ett poäng ges. Artiklarna uppfyllde de frågor som kvalitetsgranskningen 
utgick från och därmed påvisade de en hög kvalitet. Poängsättningen på artiklarna illustreras 
i bilaga B och frågorna redovisas i bilaga C.   

4.3 Genomförande och analys 
Analysmetoden som genomfördes var enligt Evans (2002) beskrivande syntes som innebär 
minimal omtolkning av redan publicerat material. Analysprocessen är indelad i fyra steg och 
det första steget går ut på att material som ska analyseras samlas ihop. I steg två valdes 
nyckelfynd ut från varje studie. För att göra detta lästes artiklarna flertalet gånger vilket gav 
en djupare förståelse för studiernas helhet samt gjorde det möjligt att identifiera studiernas 
detaljer. Utifrån detta kunde nyckelfynd från studiernas resultat samlas ihop och listas 
separat.  
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Efter att nyckelfynden hade tagits ut organiserades de genom att de klistrades fast på 
pappersark för att ge en större överblick över vad som skulle analyseras. Därefter lästes 
nyckelfynden igenom flertalet gånger för att skapa en förståelse av innebörden och senare 
kunna organiseras utifrån likheter och skillnader. Utifrån likheterna kunde nya förklarande 
teman skapas som sedan delades in i subteman vilket skedde i steg tre. Under denna process 
var syftet ständigt i beaktning för att säkerställa att de valda nyckelfynden svarade an på det.  

Det undersökta fenomenet beskrevs i det fjärde steget genom att varje tema och subtema 
bildar rubriker, och varje rubrik innehöll material från originalstudierna. De valda temana 
och subtemana innehöll de nyckelfynd som tagits fram och för att stärka trovärdigheten 
inkluderades citat. Vidare illustreras exempel på nyckelfynd som har bildat teman och 
subteman i tabell 1.  

 

Tabell 1: Visar exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

Nyckelfynd Tema  Subtema 

”express gratitude for the 
situation being no worse than 
it was” (Cecil, Thompson, 
Parahoo & McCaughan, 
2013) 

”carers taking better care of 
their own health, and 
realising what was really 
important” (Greenwood, 
MacKenzie, Wilson & Cloud, 
2009)  

”appreciating things they 
have often taken for granted” 
(Lee & Mok, 2010) 

”This relief was also related 
to having less involvement in 
caregiving than they had 
experienced before” 
(Simeone, Cohen, Pucciarelli, 
Alvaro & Vellone, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 
Försoning 

 

 

 

Skapa kontroll 

 

 

 

 

 

Finna mening 
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4.4 Forskningsetiska överväganden  
Etiska överväganden gällande urval och resultat har gjorts vilket Forsberg och Wengström 
(2015) beskriver bör göras i systematiska litteraturstudier. Vid val av artiklar eftersågs att de 
hade forskningsetiskt godkännande vilket författarna rekommenderar. Resultatet belyste de 
olika aspekterna utifrån syftet, både positiva och negativa, vilket också är av vikt enligt 
Forsberg och Wengström (2015). Förförståelsen togs i beaktning genom att att artiklarna 
lästes och analyserades med öppenhet vilket Forsberg och Wengström (2015) beskriver är 
viktigt i utformandet av kvalitativa studier. Vidare fördes en ständig dialog för att säkerställa 
att analysen sammanställdes gemensamt och att det centrala i varje artikel bibehölls. Om det 
uppstod svårigheter i att förstå de engelska ordens innebörd i översättningen lästes stycket i 
originalartikeln flertalet gånger för att försöka skapa en förståelse av helheten. Vidare 
användes lexikon i de fall översättning inte lyckades. Plagiat undveks genom korrekt 
referenshantering enligt APA-style. I arbetet har således etiska överväganden gjorts vilket har 
minskat risken för ett förvrängt, förfalskat och plagierat resultat vilket Vetenskapsrådet 
(2016) betonar är av vikt för att undvika oredlighet i forskning.   
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5 RESULTAT 

Syftet var att ur ett anhörigperspektiv beskriva upplevelser av att ge vård till en närstående 
som har haft stroke. Utifrån analysen framkom två teman vilka var ”utmaning” samt 
”försoning”. Dessa illustreras i tabell 2 som presenteras nedan med tillhörande subteman. 
Vidare i resultatavsnittet beskrivs varje tema genom en beskrivning av subtemana.    

Tabell 2: Visar teman och subteman.  

Tema Subtema 

 
 

Utmaning 

- Oförväntad skyldighet 

- Förlora sig själv 

- Förändrade familjerelationer 

 

Försoning 

 
      -      Skapa kontroll 

- Finna mening 

 

5.1 Utmaning 
Temat innehåller tre subteman vilka är ”oförväntad skyldighet”, ”förlora sig själv” samt 
”förändrade familjerelationer”. De beskriver att de anhöriga upplevde överväldigande 
livsförändringar när de plötsligt fick ett stort ansvar över vården av sin närstående. Deras 
familjerelationer samt det tidigare livet förändrades.        

5.1.1 Oförväntad skyldighet  

De anhöriga upplevde att vården av deras närstående kom utan förvarning och innebar en 
plötslig livsförändring. Livet vändes upp och ner och förändringarna var överväldigande. 
Majoriteten av de anhöriga upplevde att de var tvingade att ta på sig ansvaret över vården 
efter utskrivning till hemmet. De upplevde att de inte hade fått insikt i hur krävande vården 
var och att de inte var förberedda på det. De upplevde sig inte tillräckligt informerade för att 
kunna ge bra vård. De anhöriga hade önskat information som var generell om vad en stroke 
innebar men också mer specifikt utifrån deras närståendes situation. De hade även velat få 
information skriftligt då de upplevde befinna sig i chocktillstånd och att de inte kunde ta in 
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informationen de fick muntligt (Bastawrous, Gignac, Kapral & Cameron, 2015; Bulley, Shiels, 
Wilkie & Salisbury, 2010; Cecil, Parahoo, Thompson, McCaughan, Power & Campbell, 2010; 
Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; 
Lee & Mok, 2010; Simeone, Cohen, Savini, Pucciarelli, Alvaro & Vellone, 2016).  

I just thought I wasn’t told enough. I seen the consultant for about five minutes who told me 
that he had had a stroke and that was it. Nobody told me about the mood swings and things 
like that there (Cecil et al., 2010, s. 1725). 

De olika kraven vården förde med sig upplevdes svåra att hantera. De fick ändra sina rutiner 
för att skapa möjlighet att ta på sig det ansvar vården innebar. Det kunde bland annat 
innebära att gå ner i arbetstid eller att flytta in hos personen de vårdade. En del av de 
anhöriga uttryckte en ovilja till dessa förändringar men upplevde att de kände ansvar för att 
se till att de anhöriga fick den vård de behövde (Bastawrous et al., 2015; Cecil et al., 2013; 
Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). ”I’ve been angry. I resented having to quit the 
full time job where I was making good money and I loved the job… I didn’t want to have to do 
that” (Bastawrous et al., 2015, s. 596). Att vårda sin närstående innebar även att de anhöriga 
upplevde att de tvingades lära sig nya färdigheter. De upplevde sig oförberedda på att utföra 
de uppgifter som förväntades av dem när deras närstående plötsligt skrevs ut och de var 
rädda att de skulle förvärra den närståendes tillstånd. De hade velat få träning i hur de skulle 
utföra vården i hemmet och de uttryckte hur de hade iakttagit sjuksköterskorna på sjukhuset 
för att de skulle veta hur de skulle göra i en liknande situation. De anhöriga som till en början 
fick hem sin närstående över helgerna upplevde sig mer förberedda när utskrivning väl 
skedde (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; Gustafsson & Bootle, 2013; Simeone et al., 
2016). 

De anhöriga upplevde att de fick tala åt de närstående i kontakt med hälso- och sjukvården. 
En del av de anhöriga upplevde att sjukvården inte såg den närståendes enskilda behov och 
att de diskriminerades, vilket gjorde att de anhöriga fick ta ett stort ansvar i att se till att den 
närstående fick rätt hjälp och vård. En del anhöriga upplevde att det var viktigt att inte 
behöva vara beroende av sjukvården utan de upplevde ett ansvar i att utföra vården själva då 
de ansåg sig förstå den närståendes behov bäst. Det resulterade i att de fick lära sig att lita på 
sina egna förmågor (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; Lee & Mok, 2010; Strudwick & 
Morris, 2010). De hade en stor betydelse för de anhöriga om andra familjemedlemmar också 
tog ansvar för vården. Om detta inte skedde ökade de anhörigas ansvar om familjen inte 
kunde hjälpas åt med vården. Till sin närstående, familj och andra i omgivningen visade de 
anhöriga inte hur jobbigt de upplevde ansvaret över vården. De talade om att de var tvungna 
att hålla sig samman och att de satte på sig en mask och aldrig lät andra se dem gråta (Cecil 
et al., 2010; Cecil et al., 2013; Lee & Mok, 2010; Strudwick & Morris, 2010). 

5.1.2 Förlora sig själv   

För de anhöriga innebar vårdandet ett hot mot deras eget liv, fysiska hälsa och 
välbefinnande. De upplevde sig hjälplösa då vardagen innebar en ständig kamp. Kraven 
vården ställde på dem gjorde att de upplevde stressiga situationer som de behövde hjälp med 
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att kunna hantera. Vården innebar en ökad fysisk belastning som påverkade de anhöriga 
psykiskt. När de anhöriga såg sin partner förändras i beteendet upplevde de sig deprimerade 
och ensamma (Cecil et al., 2010; Bulley et al., 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 
2012; Green & King, 2009; Lee & Mok, 2010). ”…My emotional well-being has become 
significantly worse… I have to do everything and he just sits there like a lump.”(Green & 
King, 2009, s. 1197). De anhöriga upplevde sig trötta och frustrerade. De beskrev ökad 
konsumtion av alkohol, försämrad aptit och sömnsvårigheter. Genom att ständigt behöva 
finnas tillgänglig för sin närstående innebar det för de anhöriga ökad stress och ångest. De 
upplevde sig irriterade, utmattade och orkeslösa och att tröttheten gjorde dem inkapabla till 
att fatta bra beslut (Cecil et al., 2013; Green & King, 2009; Lee & Mok, 2010 Pierce, 
Thompson, Govoni & Steiner, 2012). ”Sometimes, you just feel like you want a truck to hit 
you but you don’t want to leave someone else with the mess.” (Pierce et al., 2012, s. 263). På 
grund av den ökade tröttheten förlorade de anhöriga lättare tålamodet vilket resulterade i att 
de upplevde ilska och kände skuld gentemot den närstående (Gosman-Hedström & Dahlin-
Ivanoff, 2012).  

De anhöriga upplevde sig överväldigade av all oro de kände och att de inte kunde hantera 
sina rädslor. De oroade sig för att den närstående skulle få en ny stroke och mycket tid lades 
på att iaktta förändringar som skulle kunna vara tecken på ett nytt insjuknande. En del kände 
oro över att förändringar i beteendet hos den närstående skulle bli bestående (Cecil et al., 
2010; Cecil et al., 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009; Lee 
& Mok, 2010 Pierce et al., 2012). En del av de anhöriga uttryckte dagligen rädsla för vad det 
skulle innebära att ge vård då de upplevde sig osäkra (Greenwood et al., 2009; Pierce et al., 
2012).”How can I do this if I don’t know anything about the care I have to give to my father?” 
(Simeone et al., 2016, s. 108). De var rädda att något skulle hända den närstående om de 
lämnade hemmet för länge (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). De upplevde även 
en oro för sin egen hälsa och vad som skulle hända med deras närstående om de själva blev 
sjuka (Gustafsson & Bootle, 2013; Pierce et al., 2012). 

De anhöriga upplevde att vården tog upp deras liv dygnet runt och att den närstående alltid 
fanns närvarande i deras tankar. De fick agera för sina familjemedlemmar och att vårda blev 
deras första prioritet. De upplevde sig ensamma och hade en känsla av att vara fången i sitt 
eget hem (Bastawrous et al., 2015; Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; Gosman-Hedström & 
Dahlin-Ivanoff, 2012; Lee & Mok, 2010; Simeone et al., 2016).  

Before at least when he didn’t have no stroke I can say that I used to go to work, come home, 
do my cooking and all that. So, I know the next day I have to go back to work. Now, I know I’m 
home all day. There’s nothing to look forward, innit? (Greenwood et al., 2009, s. 1130) 

Tiden de lade på vårdandet gjorde att deras egna liv och intressen kom i andra hand. Den 
ökade arbetsbördan och att ständigt vara tillgänglig för sin närstående gjorde att de anhöriga 
upplevde en begränsad möjlighet att leva sitt eget liv. De upplevde en avsaknad av 
spontanitet och att de inte kunde göra det de själva ville. En del upplevde att det fanns en 
börda i att ge vård då de förlorade sig själva (Bastawrous et al., 2015; Bulley et al., 2010; 
Gustafsson & Bootle, 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009; 
Greenwood et al., 2009; Pierce et al., 2012). ”My life has completely changed, hasn’t it? I 
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never have any life. It revolves around Euan” (Bulley et al., 2010, s. 1410). De anhörigas 
vardag påverkades av att de ofta var upptagna med att vårda (Cecil et al., 2010; Gustafsson & 
Bootle, 2013). De upplevde att tiden för att utföra nödvändiga saker var begränsad och de 
önskade att de kunde komma bort från vårdsituationen för att kunna göra någonting annat 
och ha tid för sig själva (Bastawrous et al., 2015; Green & King, 2009; Pierce et al., 2012; 
Simeone et al., 2016). Att ge vård till en närstående gjorde att de anhöriga upplevde att deras 
sociala nätverk minskade. De upplevde att de fick ursäkta den närståendes förändrade 
beteende för andra vilket resulterade i att de avgränsade sitt sociala nätverk till familjen och 
de närmsta vännerna som kunde förstå och hantera situationen. De anhöriga upplevde ett 
förbättrat välmående om de hade kvar sina vänskapsrelationer (Bulley et al., 2010; Cecil et 
al., 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & King, 2009). Om de fick ge 
upp många sociala aktiviteter och samtidigt inte kunde hitta stöd i sina vänner upplevdes 
situationen överväldigande (Bastawrous et al., 2015; Cecil et al., 2010).  

5.1.3 Förändrade familjerelationer  

De anhöriga upplevde att de inte var förberedda på hur relationen utvecklades och att det var 
svårt att fylla en vårdande funktion. De litade inte på sin närståendes kapacitet och hela 
dygnet gick till att finnas tillgängliga för dem (Cecil et al., 2010; Gosman-Hedström & 
Dahlin-Ivanoff, 2012). Målen i deras gemensamma liv hade förändrats och istället för att ha 
en varierande vardag låg fokus på att försöka hitta en balans. Det familjeliv som de tidigare 
hade drömt om och planerat för var som bortblåst och de anhöriga upplevde att det var 
viktigt att försöka bevara det i den mån det var möjligt. De tackade därför nej till hemtjänst 
då de ville utföra vården själva i den utsträckning de kunde för att undvika främlingar i 
hemmet och bevara känslan av att vara en familj. För att den vårdande processen skulle 
kunna bli positiv var det viktigt att de anhöriga kände ett engagemang i att vårda och att de 
såg vikt i att bevara relationen (Cecil et al., 2013; Greenwood et al., 2009).  

The most important thing is to do as much for her as I can. I have to be careful not to hurt her. 
I prepare meals and do the grocery shopping and laundry. I also help her to do exercise and 
other activities every day. No matter what happens, I will be there for her because she is my 
wife. (Greenwood et al., 2009, s. 1441).   

Om familjemedlemmarna stod varandra nära upplevde de att de kunde finna stöd hos 
varandra och gemensamt hantera de förändringar som skedde i familjelivet. En del av de 
äldre anhöriga som hade gått i pension uttryckte en sorg över att pensionen inte blev som de 
tänkt utan ägnades åt att ge vård (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; Cecil et al., 2013). ”My 
husband had taken early retirement. we[sic] had plans that we wanted to do, and of course 
they were just blown out” (Bulley et al., 2010, s. 1410). Att som äldre försöka utveckla den 
närståendes kognitiva funktioner upplevdes som en krävande uppgift som de inte hade 
föreställt sig (Cecil et al., 2010).  

De som gav vård till sin partner upplevde att de levde med en annan person och att 
förväntningarna på livet hade förändrats. Deras partner krävde full uppmärksamhet och 
personen de valt att leva med var en främling. De upplevde svårigheter i att se sin partner 
agera på ett annorlunda sätt än vad de var vana vid. Partnern identifierades med sin stroke 
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och de kände sorg över den förändrade relationen. De anhöriga upplevde att de fick utföra de 
arbetsuppgifter i hemmet partnern tidigare hade gjort (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2013; 
Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Gustafsson & Bootle, 2013; Simeone et al., 2016). 
”We basically feel I’m working for two people, you know, I do Karen’s work, washing – 
although Karen does the ironing and does the dishes. I do the garden… and the house, and 
keep an eye on Karen” (Bulley et al., 2010, s. 1409). De som hade gemensamma barn 
upplevde att de var själva med föräldraskapet då partnern inte längre kunde ta del i att 
uppfostra barnen. Att vara en bra förälder och partner var svårt då vårdandet tog mycket 
energi. Det var inte längre en självklarhet att tillsammans med sin partner planera och delta i 
olika aktiviteter och de upplevde att de var tvungna att tänka för två personer. Det krävdes 
mer planering runt logistiken än tidigare (Bastawrous et al., 2015; Bulley et al., 2010; 
Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Simeone et al., 2016).  

5.2 Försoning  
Temat innehåller två subteman vilka är ”skapa kontroll” samt ”finna mening”. Genom att 
skapa kontroll kunde de anhöriga uppleva hopp och sakta börja uppskatta den nya 
livssituationen. De såg livet ur ett annat perspektiv och deras relationer förbättrades vilket 
gjorde att de efter en tid kunde finna mening.    

5.2.1 Skapa kontroll 

Allteftersom tiden gick kunde de anhöriga uppleva hopp genom att leva dag för dag istället 
för att fundera över den skrämmande framtiden (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; 
Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Greenwood et al., 2009). De upplevde att de 
kunde hantera den nya livssituationen bättre när de förmådde skapa rutiner som efterföljdes 
samt fick kontroll över den närståendes vård (Green & King, 2009; Greenwood et al., 2009). 
Genom att ge vård till sin närstående började de anhöriga även identifiera riskfaktorer i sina 
egna liv. De gjorde positiva livsstilsförändringar som minskade risken att de skulle insjukna 
då de upplevde en mening i att själva ha en god hälsa för att kunna fortsätta ge bra vård 
(Greenwood et al., 2009; Lee & Mok, 2010).  

Genom att fokusera på det positiva kunde oron och osäkerheten i vissa fall upplevas 
hanterbar. Att i vårdandet kunna förlita sig på sin tro till Gud och att alltid ha nära till skratt 
tillsammans med sin närstående innebar ett stöd för de anhöriga och ingav hopp (Greenwood 
et al., 2009; Pierce et al., 2012; Strudwick & Morris, 2010). ”I’m surviving, really… by the 
help of God.” (Strudwick & Morris, 2010, s. 163). Trots att den närståendes prognos ibland 
såg mörk ut kunde de anhöriga uppleva positiva känslor genom att jämföra sin situation med 
andra personer som befann sig i en liknande eller värre situation. En kvinna vars man hade 
svår afasi, uttryckte tacksamhet över att hans personlighet inte var förändrad. En dotter såg 
det positiva i att hennes mamma hade fått en ny stroke för efter det kände hon inte längre 
smärta, trots att hon hade personlighetsförändringar. När de fick lugna stunder för sig själva 
upplevde sig de anhöriga få perspektiv på sin egen situation och de kunde uppleva 
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tacksamhet för att situationen inte var så dålig som de först hade tänkt (Cecil et al., 2013; 
Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Greenwood et al., 2009). 

5.2.2 Finna mening   

De anhöriga upplevde allteftersom tiden gick att de uppskattade saker de förut tog för givet 
och såg livet ur ett annat perspektiv. De som fortfarande kunde vara yrkesverksamma 
upplevde det som positivt. De som hade vuxna barn som klarade sig själva samt de som fick 
stöd från andra familjemedlemmar kände sig tacksamma över det. Vanligtvis var det en 
familjemedlem som hade huvudansvar över vården men när tiden gick kunde de anhöriga 
börja uppleva att även de andra familjemedlemmarna hjälpte till (Cecil et al., 2013; Green & 
King, 2009; Lee & Mok, 2010). De anhöriga ville försöka se de positiva aspekterna av att ge 
vård. När de närstående gjorde framsteg och till en viss del började klara av att ta hand om 
sig själva upplevde de anhöriga hopp om att en dag få tillbaka sitt gamla liv. Genom att de 
närstående tog upp sina tidigare levnadsvanor och bland annat började klara av att gå på 
toaletten och duscha självständigt fick de anhöriga mer tid för sig själva. Allteftersom de 
närstående började tillfriskna och blev mer självständiga upplevde de anhöriga en lättnad 
och att de själva började må bättre fysiskt och psykiskt (Greenwood et al., 2009; Gustafsson 
& Bootle, 2013; Lee & Mok, 2010; Pierce et al., 2012; Simeone et al., 2016). 

I’ll tell you, one of my happiest times was the summer after she was able to walk… I almost 
forgot about her stroke while walking along the road to the shopping mall. We were talking 
and it was very relaxing. (Lee & Mok, 2010).    

En del anhöriga upplevde att relationen till sin närstående och till andra familjemedlemmar 
blev bättre. De värderade relationen mer och de uttryckte kärlek till personen de vårdade 
(Cecil et al., 2013; Green & King, 2009; Simeone et al., 2016). ”My father’s stroke made me 
realize how great is the love I feel for him. I don’t want to say that I didn’t love him before, 
but now we feel even closer emotionally.” (Simeone et al., 2016, s. 107). Efter att den 
närstående blivit sjuk upplevde de anhöriga som levde i parrelation med den de vårdade att 
de även hade en mer öppen relation där de pratade och delade med sig i större utsträckning 
än tidigare. De upplevde även en förbättrad relation till sina barn och hade mer 
gemensamma familjeaktiviteter. En del anhöriga upplevde vården som en självklar del i 
familjelivet och såg det som ett privilegium. Känslan att återigen vara behövd då de anhöriga 
själva hade vuxna barn upplevdes positiv. De upplevde en mening med livet när de 
närstående var beroende av deras stöd (Cecil et al., 2013; Green & King, 2009; Greenwood et 
al., 2009). De anhöriga kunde uppleva känslor av harmoni när de såg att deras 
ansträngningar i vårdandet gav resultat. Allteftersom tiden gick kunde de börja föreställa sig 
en avlägsen framtid (Greenwood et al., 2009; Gustafsson & Bootle, 2013; Lee & Mok, 2010; 
Pierce et al., 2012; Simeone et al., 2016).  
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6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion samt avslutningsvis en 
etikdiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet var att ur ett anhörigperspektiv beskriva upplevelser av att ge vård till en närstående 
som har haft stroke. Genomgående för de artiklar som användes i resultatet är de anhörigas 
upplevelse av kaos med en ständigt närvarande oro. Ett överraskande tema som framkom var 
att de anhöriga efter en tid började försonas med sin nya livssituation. De anhöriga upplevde 
att de värderade sina relationer och uppskattade saker de förut tagit för givet vilket 
uppfattades som ett anmärkningsvärt resultat. Inledningsvis var den negativa påverkan på de 
anhörigas välmåendet starkt framträdande men under analysprocessen framkom även de 
anhörigas försoning.  

Resultatet visar att de anhöriga ställdes inför en utmaning vilket kan jämföras med det 
livslidande Eriksson (1994) beskriver. När de anhöriga ställdes inför en omfattande 
livsförändring som upplevdes påtvingad och svårhanterlig skulle det kunna identifieras som 
ett livslidande. Kunskapen om livslidandet och den stora förändringen vården innebar kan 
möjligen påverka det praktiska arbetet inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor ges 
därigenom möjlighet att använda kunskapen till att utveckla patientens vårdplan och låta 
hela familjen vara delaktig i den. Genom att ha kunskap om att det inte enbart är patienten 
som påverkas och lider skulle sjuksköterskan kunna identifiera eventuellt lidande hos de 
anhöriga och erbjuda dem stöd i ett tidigt skede. Tidigare forskning beskriver vikten av de 
anhörigas stöd samt att de följer vårdplanen efter utskrivning för att optimera patientens 
tillfrisknande (Park & Han 2010; Sadler et al., 2014). Därför kan det finnas ett syfte med att 
säkerställa de anhörigas hälsa och undvika onödigt lidande. Möjligheterna till patientens 
tillfrisknande anses kunna optimeras genom att en vårdplanen utformas med ett 
helhetsperspektiv utifrån både patient och anhörig. Eriksson (2014) menar att vårdprocessen 
ska utgå från ett helhetsperspektiv där patientens kropp, själ och ande tillgodoses. Utifrån 
resultatet anses de anhöriga kunna uppleva ett livslidande vilket kan påverka kvaliteten på 
vården de ger till sina närstående. Det skulle kunna styrka en vårdplan som inbegriper även 
de anhöriga.  

Vidare belyser resultatet att de anhöriga upplevde att de tilldelades ett stort ansvar som 
ibland var påtvingat när deras närstående skrevs ut till hemmet. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor upplever svårigheter i att utforma och efterfölja en hållbar vårdplan relaterat 
till tids- och personalbrist (Barreca & Wilkins, 2008; Struwe et al., 2013). Resultatet skulle 
kunna visa att ansvaret över att patienten får korrekt vård istället överförs från hälso- och 
sjukvården till de anhöriga i ett för tidigt skede på grund av bristfälliga resurser. Utifrån 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) som beskriver att sjuksköterskan har ansvar över att 
tillgodose varje enskild patient med god vård kan resultatet möjligen visa att 
sjuksköterskorna inte lyckas uppnå det. Patientens vårdplan uppfattades inte säkerställa 
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tillfrisknande utan de anhöriga upplevde att ansvaret ålades dem vilket de inte var 
förberedda på. Socialstyrelsen (2009) betonar vikten av ett fungerade mobilt 
multidisciplinärt team för att vården i hemmet ska optimeras. Resultatet skulle kunna 
tydliggöra vikten av en väl utformad och bearbetad handlingsplan i det praktiska vårdarbetet 
kring patienter som har haft stroke. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska vården tillgodose 
säkerhet och kontinuitet för patienten. Resultatet kan eventuellt visa att sjuksköterskorna 
inte lyckats säkerställa att patientens kontinuitet i vårdförloppet efterföljs om de anhöriga 
tvingas ta på sig det fulla ansvaret efter utskrivning. I överrensstämmelse med tidigare 
forskning menar sjuksköterskor att de upplever svårigheter i att kvalitetssäkra vården på 
grund av brist på den specifika kompetens som krävs (Struwe et al., 2013). Vidare skulle en 
fundering utifrån resultatet vara att funktionen med multidisciplinära team inte är ett krav 
eller fungerar i de olika länder som resultatet bygger på. Istället ges ansvaret för vården till de 
anhöriga. Till skillnad från tidigare studier där sjuksköterskor uttrycker att de känner 
patienten bäst (Barreca & Wilkins, 2008) kan resultatet bidra med ny kunskap om att de 
anhöriga upplever sig vara de som förstår sina närståendes behov och därför behöver ta på 
sig ansvaret över vården. Vidare har tidigare studier visat att sjuksköterskor uttrycker vikt i 
att utforma en kontinuerlig vårdplan som kan fortsätta i hemmet (Park & Han, 2010, Struwe 
et al., 2013). Kunskapen om de anhörigas upplevelser om ett påtvingat ansvar skulle kunna 
bidra till att sjuksköterskor bättre kan utforma en vårdplan som kan säkerställa kontinuitet 
genom hela vårdförloppet. Sjuksköterskor skulle kunna se vikten av att göra de anhöriga 
delaktiga i vårdplanen utan att föra över huvudansvaret för vården på dem och därigenom 
skapa ökad delaktighet.    

Resultatet visar att de anhörigas eget välbefinnande hotades eftersom vården innebar stora 
krav och påfrestningar. De anhöriga upplevde en ständigt närvarande oro, både över sina 
närståendes hälsa men även sin egen. Utifrån Eriksson (2014) skulle resultatet kunna tyda på 
att vården kan utgöra ett hälsohinder för de anhöriga. Det kan påverka deras förmåga att ge 
vård vilket eventuellt skulle kunna innebära ett vårdlidande för patienten. Resultatet kan 
bidra till kunskap för sjuksköterskor om de anhörigas hotade välbefinnande och därigenom 
påverka patientens möjlighet till en bättre vård. I överrensstämmelse med tidigare forskning 
påverkar de anhörigas delaktighet patientens fysiska och psykiska välbefinnande (Brunborg 
& Ytrehus, 2013; Sadler et al., 2014; Yeung et al., 2011). Vidare har sjuksköterskor uppgett att 
de anhörigas delaktighet är av betydelse för att de tillsammans ska kunna uppnå ett 
tillfrisknande för patienten (Park & Han, 2010; Struwe et al., 2013). Resultatet bidrar således 
med ny kunskap om de anhörigas välbefinnande och hur det i jämförelse med tidigare 
forskning indirekt skulle kunna påverka vården av patienten. Det kan tillämpas i det 
praktiska vårdarbetet genom att sjuksköterskor kan ge stöd till anhöriga.  

Utifrån resultatet upplevde de anhöriga att de fick sätta sig själva i andra hand. De upplevde 
minskad självständighet och autonomi vilket gjorde att de förlorade sig själva under bördan 
vården innebar. I jämförelse med tidigare studier som visar att patienten upplevde förlorad 
autonomi och att deras tidigare liv var förlorat (Andersson & Hansebo, 2009; Taule et al., 
2015; Thompson & Ryan, 2009) bidrar resultatet med ny kunskap om att även de anhöriga 
upplever liknande känslor. Vidare framkom i resultatet att de anhöriga upplevde vården som 
en börda vilket även sjuksköterskor beskrivit i tidigare studier (Struwe et al., 2013). I det 
praktiska vårdarbetet för sjuksköterskor skulle den ökade förståelsen om de anhörigas 
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förändrade livssituation kunna generera kunskap om vikten av att erbjuda avlastning åt de 
anhöriga. Eriksson (2014) beskriver att den individuella hälsan påverkas av hur människan 
upplever känslan av helhet. Resultatet skulle kunna gestalta hur de anhörigas upplevelser av 
hälsa hindras då de beskriver ett förlorat liv och en förlorad helhet. Genom erbjuden 
avlastning kan de anhöriga få tillfälle till egen tid som inte präglas av vård vilket eventuellt 
kan öka möjligheterna att uppleva helhet och hälsa. De anhörigas delaktighet skulle kunna 
främjas om de ges bättre förutsättningar att hantera vårdsituationen. Vidare belyser 
resultatet att de anhöriga upplevde förändrade familjerelationer med ändrade 
förutsättningarna för ett fungerande familjeliv. Ett livslidande enligt Eriksson (1994) kan 
således identifieras hos dem. I tidigare studier framkommer det även att patienter uttrycker 
liknande upplevelser (Thompson & Ryan, 2009; Yeung et al., 2011). Sjuksköterskor har 
tidigare uttryckt att de vill hjälpa patienten att återfå sina förmågor och uppleva livskvalitet 
(Barreca & Wilkins, 2008; Struwe et al., 2013) vilket även de anhöriga upplevs eftersträva i 
resultatet då de har en önskan om att återfå ett fungerande familjeliv. Resultatet tillför 
kunskap om att inte enbart patienten upplever ett förändrat familjeliv utan även de anhöriga. 
Sjuksköterskor kan tillämpa kunskapen genom att tidigt i vårdprocessen förstå innebörden 
av att identifiera vilka behov och önskemål de anhöriga upplever i vården av sin närstående. 

Enligt resultatet upplevde de anhöriga att genom att skapa sig kontroll fick de förståelse för 
sin situation. De upplevde att skrattet och den religiösa tron blev viktiga verktyg för att kunna 
hantera det nya livet. Utifrån Eriksson (1994) skulle resultatet kunna tyda på att de anhöriga 
började vara i hälsa. De såg sambandet mellan det kroppsliga och själsliga och förstod 
innebörden av att använda dessa verktyg i sin strävan mot hälsa. De anhöriga upplevde att de 
såg livet ur ett annat perspektiv och fann mening i den nya livssituationen. Genom det 
förändrade synsättet på livssituationen kan resultatet tolkas som att de anhöriga började 
varda i hälsa och lidande enligt Eriksson (1994). Resultatet kan tolkas som att de efter en tid 
började försonas med sitt lidande och upplevde en djupare förståelse och mening med sitt 
lidande. Enligt Eriksson (2014) påverkas upplevelsen av helhet hur människan upplever 
hälsa. För de anhöriga var det en process att återfå den upplevelsen vilket möjliggjordes då 
livet sakta började återgå till det normala och de såg mening i den förändrade livssituationen. 
I överensstämmelse med tidigare studier där de närstående efter en tid upplevde att de 
uppskattade livet som de tidigare tagit för givet (Klinke et al., 2013) visar resultatet att de 
anhöriga också genomgår samma process. Relaterat till tidigare forskning där sjuksköterskor 
beskriver att de trots upprepade försök att förmedla vikten av att fortsätta med vårdplanen i 
hemmet (Park & Han, 2010; Struwe et al., 2013) skulle resultatet kunna tydliggöra varför de 
anhöriga inledningsvis inte upplevs ta till sig informationen. Resultatet ger sjuksköterskor 
kunskap i det praktiska vårdarbetet att förstå var de anhöriga befinner sig i sitt lidande och 
utifrån det anpassa bemötandet. Det uppenbara livslidandet de anhöriga beskriver kan vara 
en förklaring till att informationen sjuksköterskor ger inte tas emot. Vidare visar resultatet 
att de anhöriga upplevde att de kunde hantera livssituationen när de skapade rutiner som 
efterföljdes samt fick kontroll över den närståendes vård vilket belyser behovet av en hållbar 
vårdplan som kan fortsätta i hemmet. Ett förbättringsförslag i utformandet av strokesjukvård 
anses kunna vara att utveckla vårdplaner som inbegriper även de anhöriga och 
individanpassas utifrån deras önskemål och behov. Om vårdplanen utformas i samråd med 
de anhöriga kan möjligheter skapas för en förhöjd delaktighet hos dem.  
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6.2 Metoddiskussion 
En förutsättning för att kunna utföra systematiska litteraturstudier är enligt Forsberg och 
Wengström (2015) att det finns tillräckligt med publicerade artiklar med hög kvalitet. Innan 
valet av metod gjordes därför en bedömning att det fanns tillräckligt med data. I urvalet av 
artiklar skulle det fenomen som avsågs att undersökas vara tydligt beskrivet vilket Friberg 
(2012) poängterar är viktigt för den valda metoden. Artiklarna som valdes för analysen söktes 
i CINAHL Plus och PubMed då Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar dessa 
databaser för systematiska litteraturstudier. Eftersom de till stor del innehåller 
vårdvetenskapliga artiklar utgjorde de en bra grund i urvalsprocessen. Efter att 
problemområde har identifierats menar Forsberg och Wengström (2015) på att sökord ska 
formuleras. Inledningsvis var inklusionskriterierna att artiklarna inte skulle vara äldre än 
fem år, att de skulle vara peer reviewed, finnas i full text samt ha ett tillgängligt abstract. Det 
resulterade i få träffar med relevanta artiklar. Inklusionskriterierna utökades därför till högst 
tio år gamla artiklar. Fortfarande var antal relevanta träffar få. En diskussion fördes om att 
det fanns en risk att viktiga artiklar exkluderades när inklusionskriterierna endast 
begränsades till artiklar som fanns tillgängliga direkt i databasen genom att använda oss utav 
full text och tillgängligt abstract. Därför valdes enbart att artiklarna inte skulle vara äldre än 
tio år. Till följd av detta ökade antal träffar vid sökningarna med tillgängliga artiklar. Valet av 
att inte ha Peer reviewed, full text och tillgängligt abstract som inklusionskriterier kan ses 
som en svaghet för resultatet. Med denna vetskap i åtanke granskades artiklarna noggrant 
och bedömdes inneha en god vetenskaplig standard. Genom att enbart begränsa sökningen 
till hur gamla artiklarna fick vara ansågs urvalet öka och en objektiv bedömning av varje 
artikels kvalitet kunde genomföras. Således påverkades inte resultatet av databassökningen 
begränsning. Istället har ett resultat kunnat byggas på ett bredare utbud av artiklar.  

I databassökningen söktes till en början ord och uttryck som ansågs vara relevanta utifrån 
syftet. Det var bland annat ord översatta till engelska såsom anhörigvårdare, familj och 
erfarenheter. Utifrån de artiklar som hittades identifierades nya sökord med inspiration från 
de valda artiklarnas keywords och dessa kombinerades i nya sökningar. Exempel på detta var 
ord som life style change, life after stroke, caring strain och nursing. Valet av olika 
kombinationer av sökord i skilda databaser motiverades genom att risken för att få samma 
träffar minskade. Vidare valdes artiklar som var högst tio år gamla för att få ett så aktuellt 
resultat som möjligt. Det hade varit önskvärt med ett resultat som byggde på enbart fem år 
gamla artiklar men då urvalet blev för begränsat var det inte möjligt. Ett alternativ hade varit 
att utöka sökningen i flera databaser. Artiklarna som valdes begränsades inte enbart till ett 
land utan de som inkluderades innehöll olika länders perspektiv för att få kunskap om hur 
det undersökta fenomenet speglas globalt. Kvalitetsgranskning av artiklarna kan enligt 
Axelsson (2012) illustreras genom poängsättning. Friberg (2012) beskriver exempel på frågor 
som i kvalitetsgranskning av artiklar bör tas i beaktning. Stor del av frågorna upplevdes svåra 
att bedöma genom poängsättning vilket gjorde att de omformulerades på att ett sådant sätt 
att de kunde besvaras med ett ja eller nej. Friberg (2012) menar att det är av särskild vikt att 
de valda artiklarna svarar an på det som avsetts att undersökas vilket bidrog till att de valda 
kvalitetskriterierna utgick från det. Det skulle kunna ses som en svaghet för 
kvalitetsgranskningen av artiklarna att endast sju av Fribergs (2012) 14 exempelfrågor 
valdes. Ett större antal frågor hade ytterligare kunnat utökat möjligheterna för en mer 
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omfattad kvalitetsbedömning. Däremot betonar Axelsson (2012) att vid litteraturstudier bör 
fokus ligga på urval, syfte, metod och resultat vilket gjorde att frågorna valdes att 
omformuleras utifrån det. 

Då artiklarna skulle analyseras togs först nyckelfynd ut som översattes till svenska. Enligt 
Evans (2002) ska en beskrivande syntes kunna säkerställa att resultatet innehåller minimal 
omtolkning samt ligger så nära den ursprungliga data som möjligt. Risken för omtolkning 
upplevdes öka när nyckelfynden togs ut på svenska varpå nyckelfynd istället togs ut på 
engelska och i ett senare skede översattes till svenska då resultatet skulle formuleras. Vidare 
motiverades vald metod utifrån Friberg (2012) som beskriver att en sammanställning av 
kvalitativa artiklar kan ge hänvisning för det praktiska vårdarbetet. En svaghet med vald 
metod var att det fanns en risk för omtolkning vilket gav krav på att förförståelsen alltid togs i 
beaktning samt att analysen och abstraheringen stämde överens med den ursprungliga data 
för att en beskrivande syntes skulle kunna appliceras. En styrka med den valda metoden var 
att den gav en ökad möjlighet till att få kunskap ur ett bredare perspektiv då flera artiklar 
sammanställdes. Det gjorde att resultatet kunde bygga på artiklar från flera länder samt med 
olika anhörigperspektiv det vill säga bland annat både partners och barns upplevelser. Målet 
med att sammanföra flera artiklar i en litteraturstudie är enligt Axelsson (2012) att skapa ny 
kunskap som kan appliceras i den kommande professionen.  Ytterligare en styrka upplevdes 
vara att den valda metoden var positiv utifrån tidsramen för kandidatuppsatsen då det gick 
att arbeta effektivt utan att det behövdes ta hänsyn till en datainsamling där intervjupersoner 
behövde förfrågas, informeras och ge samtycke. Utifrån syftet skulle en annan metod kunna 
motiveras, exempelvis en empirisk studie med intervjuer vilket Forsberg och Wengström 
(2015) menar skulle kunna skapa möjlighet för en djupare förståelse av ett fenomen. Detta 
valdes dock bort eftersom tiden för uppsatsen var begränsad samt att resultatet då enbart 
skulle spegla valda intervjupersoners upplevelser.   

Bedömningen av arbetets kvalitet har utgått från de kvalitetskriterier som Polit och Beck 
(2012) beskriver. Arbetets giltighet anses hög eftersom resultatet är sanningsenligt då 
minimal omtolkning har skett och förförståelsen har varit i beaktning under arbetets gång för 
att undvika att påverka resultatet vilket Polit och Beck (2012) beskriver är av vikt. Då 
tillvägagångssättet är noggrant beskrivet och på detaljerad nivå ökar chansen att göra om 
arbetet och då få samma resultat. Enligt Polit och Beck (2012) skapar det möjlighet för en 
hög tillförlitlighet. Vidare beskriver författarna att överförbarhet innebär att resultatet kan 
överföras till andra eller liknande kontext eller grupper. För att kunna bedöma 
överförbarheten är det även viktigt att data i resultatet är tydligt beskrivet (Polit & Beck, 
2012). De artiklar som har inkluderats har ett resultat som är från olika länder samt från 
olika anhöriga, bland annat gifta partners, sambos och barn. I analysen har de olika 
artiklarna visat på ett liknande resultat vilket gör att överförbarheten borde vara hög. Hade 
artiklar med enbart ett anhörigperspektiv inkluderats anses möjligheten att överföra 
resultatet till en annan grupp eller kontext minska.  
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6.3 Etikdiskussion 
Forsberg och Wengström (2015) beskriver att de artiklar som utgör datamaterial ska ha 
forskningsetiskt godkännande alternativt innehålla en noggrann beskrivning av de etiska 
övervägandena som gjorts. Två av de valda artiklarna saknade forskningsetiskt godkännande 
från en forskningskommitté. I båda artiklarna kunde däremot de etiska övervägandena 
tydligt utläsas vilket gjorde att artiklarna bedömdes uppfylla de etiska principerna och 
inkluderades. I en av artiklarna beskrev även forskarna att de hade följt de fyra etiska 
huvudkraven enligt Codex (2016). Översättning från engelska till svenska var i vissa fall 
problematisk då motsvarigheten till det engelska ordet inte fanns på svenska. Det var viktigt 
att sätta ord i sitt rätta sammanhang för att undvika ett feltolkat resultat. Översättningen 
genomfördes därför med stor noggrannhet och med överväganden om vilken synonym som 
bäst stämde överens med det engelska ordet. Genom att läsa texten upprepade gånger 
upplevdes möjligheterna till en korrekt översättning öka då helheten lättare kunde förstås. 
Vidare upplevdes det ibland svårt att ha förförståelsen i beaktning då egna erfarenheter och 
kunskap lätt fick utrymme. Analysen genomfördes därför under en längre tid för att ge 
resultatet möjlighet att växa fram utan att snabba slutsatser drogs. Genom att ständigt föra 
en öppen dialog om huruvida resultatet kunde tolkas skrevs det på ett sådant sätt att det 
skulle kunna förstås utan att tidigare kunskap behövdes. Arbetet har genomförts tillsammans 
vilket har setts som en tillgång ur ett etiskt perspektiv. Genom att vara två stycken ökade 
möjligheterna att diskutera uppkomna etiska dilemman och på så sätt säkerställa ett arbete 
där etiska överväganden gjordes kontinuerligt under arbetsprocessen.  

7 SLUTSATS 

Syftet var att ur ett anhörigperspektiv beskriva upplevelser av att ge vård till en närstående 
som har haft stroke. Resultatet visar på att de anhöriga upplever liknande känslor som den 
närstående. De anhöriga upplever att de ställs inför en stor omställning när deras närstående 
skrivs ut till hemmet och de förväntas ansvara över vården. Ansvaret vården innebär 
påverkar de anhörigas upplevelser av välbefinnande och de upplever ökad oro och rädsla. 
Vidare upplever de anhöriga att vården blir deras första prioritet och att deras egna intressen 
åsidosätts. Familjerelationerna och förväntningarna på livet förändras och allt eftersom tiden 
går får de förståelse för sin situation och de kan skapa kontroll. De kan försonas med sitt 
lidande och slutligen se mening och uppleva hälsa. Syftet anses således besvarats och ger 
ökad kunskap om de anhörigas upplevelser. Innebörden av resultatet kan ge en ökad 
förståelse för hur de anhöriga upplever situationen och hur det bidrar till deras upplevelse av 
hälsa och lidande. Om de anhöriga ska fortsätta med vården i hemmet behöver övergången 
ske i en långsam takt och de behöver tilldelas ansvaret utifrån deras egen förmåga. Ur ett 
kliniskt perspektiv impliceras ett behov av en vårdplan som utgår från ett perspektiv där även 
de anhörigas upplevelser tas i beaktning. För att skapa en förhöjd delaktighet i vården kring 
en patient som har haft stroke finns det således ett syfte att tidigt utforma en vårdplan 
tillsammans med de anhöriga med mål om att den kan fortsätta i hemmet.      
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning skulle vara att undersöka hur patientens välbefinnande 
påverkas av de anhörigas ökade delaktighet. Vidare skulle det även vara av intresse att 
undersöka hur de anhörigas upplevelser förändras om de i större utsträckning blir delaktiga i 
vårdplanen.  
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BILAGA A: SÖKMATRIS 
Databas Sökord Urval Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus informal 
caregiver AND 
stroke AND 
experiences or 
perceptions 

2006-2016  40  ’Mastering an unpredictable everyday 
life after stroke’ – older women’s 
experiences of caring and living with 
their partners 

Managing uncertainty in life after 
stroke: A qualitative study of the 
experiences of established and new 
informal carers in the first 3 months 
after discharge 

A qualitative study exploring the 
experiences of African-Caribbean 
informal stroke carers in the UK 

Experiences of male patients and 
wife-caregivers in the first year post-
discharge following minor stroke: A 
descriptive qualitative study  
 

CINAHL Plus stroke AND 
relatives 
experiences 
AND 
qualitative  

2006-2016 20  Seeking harmony in the provision of 
care to the stroke-impaired: views of 
Chinese family caregivers 

CINAHL Plus stroke AND 
qualitative 
study AND 
carers AND 
community 

2006-2016  18 ’The hard work starts now’: a glimpse 
into the lives of carers of community-
dwelling stroke survivors  

Client and carer experience of 
transition home from inpatient stroke 
rehabilitation  

CINAHL Plus Stroke AND 
qualitative 
study AND 
carers AND 
nursing 

2006-2016 10 Towards an understanding of the lives 
of families affected by stroke: a 
qualitative study of home carers 

PubMed stroke AND 
caregivers 
AND caring 
strain 

10 years 9  Caregivers’ Incongruence: Emotional 
Strain in Caring for Persons with 
Stroke 



 2  

Databas Sökord Urval Antal träffar Valda artiklar 

PubMed stroke AND 
relatives 
experiences 
AND caring 
AND lifestyle 
change 

10 years  7  Adult daughters providing post-stroke 
care to a parent: a qualitative study of 
the impact that role overload has on 
lifestyle, participation and family 
relationships  

PubMed Stroke AND 
family 
caregivers 
AND 
qualitative 
research AND 
life after stroke 

10 years 25  Carer experiences of life after stroke – 
a qualitative analysis  

PubMed stroke AND 
home nursing 
AND 
caregivers 
AND 
experiences 

10 years 18 The lived experiences of stroke 
caregivers three months after 
discharge of patients from 
rehabilitation hospitals  
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS  
  

Tidskrift/ 
Årtal/ 
Författare 

Titel Syfte Metod och urval Resultat Kvalitets-
gransk-
ning 

Clinical 
Rehabilitation. 
2015.  

Bastawrous, M., 
Gignac, M., 
Kapral, M., & 
Cameron, J. 

Adult daughters 
providing post-
stroke care to a 
parent: a qualitative 
study of the impact 
that role overload 
has on lifestyle, 
participation and 
family relationships 

 

Undersöka döttrars 
upplevelser om att ge 
vård till en förälder 
som har haft stroke.  

Kvalitativ studie med en 
beskrivande ansats. 
Semistrukturerade intervjuer 
med 23 anhöriga. Innehållet 
analyserades genom en 
tematisk analys av Braun och 
Clarke.  

De upplevde att det var svårt att 
hantera de krav och ansvar 
vården innebar. Föräldrarna blev 
deras första prioritet och vården 
gjorde dem frånvarande som 
mödrar och partners.  

7/7 

Disability and 
Rehabilitation, 
2010.  

Bulley, J., 
Shiels, J., 
Wilkie, K., & 
Salisbury, L.  

 

Carer experiences of 
life after stroke – a 
qualitative analysis 

 

Undersöka upplevelser 
av att ge vård till en 
närstående som 
överlevt stroke.  

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer av nio 
anhöriga. En tolkande 
fenomenologisk analysmetod 
användes. 

De upplevde att de nu fick ta mer 
ansvar för olika uppgifter i 
hemmet än tidigare. De uttryckte 
stress, ångest, depression, 
ensamhet och att de levde dag för 
dag.    
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Tidskrift/ 
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Journal of 
Clinical Nursing.  
2010.  

Cecil, R., 
Parahoo, K., 
Thompson, K., 
McCaughan, E., 
Power, M., & 
Campbell, Y. 

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

Undersöka anhörigas 
upplevelser av att ge 
vård till en närstående 
som haft stroke samt 
vad som utgör de 
största problemen i 
deras situation.   

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
djupintervjuer samt 
fokusgrupp med tio anhöriga. 
En antropologisk dataanalys 
användes.   

 

 

De upplevde att de hade ett behov 
av information och stöd, inklusive 
förberedelse och träning i det som 
ansågs nödvändigt för att kunna 
ge vård till den närstående som 
haft stroke.    
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Journal of 
Advanced 
Nursing. 2013.  

Cecil, R., 
Thompson, K., 
Parahoo, K., & 
McCaughan, E.  

 

 Towards an 
understanding of the 
lives of families 
affected by stroke: a 
qualitative study of 
home carers 

 

Undersöka anhörigas 
upplevelser av att ge 
vård till en närstående 
som överlevt stroke 
samt identifiera vilka 
faktorer som har en 
påverkan på deras 
livssituation.   

Kvalitativ beskrivande studie 
med intervjuer av 30 anhöriga. 
Dataanalysen var 
antropologisk.  

De upplevde en förändrad 
livssituation där de hade förlorat 
sitt sociala liv. De upplevde en 
ständig oro samt negativa 
hälsoeffekter men uttryckte även 
en tacksamhet och upplevde att 
relationen till den närstående 
hade förbättrats.  
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Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences.  
2012.  

Gosman-
Hedström, G., & 
Dahlin-Ivanoff, 
S. 

’Mastering an 
unpredictable 
everyday life after 
stroke’ – older 
women’s experiences 
of caring and living 
with their partners 

 

Undersöka äldre 
kvinnors upplevelser av 
deras livssituation samt 
det stöd de får som 
anhörigvårdare till 
deras partner som haft 
stroke.  

Kvalitativ metod baserad på 
fyra fokusgruppsintervjuer 
bestående av 16 anhöriga. 
Analysmetoden var enligt 
Kreuger.   

De upplevde att de nu levde med 
en främling och att det sociala 
livet blev lidande. En ständig 
rädsla över att partnern skulle få 
en ny stroke gjorde att de 
upplevde sig stressade och 
bundna till hemmet. De önskade 
mer tid för sig själva och kände 
sig tagna för givet som vårdare.   

7/7 

International 
Journal of 
Nursing Studies.  
2009.  

Green, L. T., & 
King, M. K. 

Experiences of male 
patients and wife-
caregivers in the first 
year post-discharge 
following minor 
stroke: A descriptive 
qualitative study  

 

Undersöka vilka 
faktorer som har en 
inverkan på gifta 
kvinnors upplevelser av 
att ge vård till sina 
män.  

Kvalitativ innehållsanalys med 
semistrukturerade 
telefonintervjuer av 26 
anhöriga. Analysmetoden var 
enligt Granheim och 
Lundman.   

De upplevde en ökad stress och 
ångest av att ständigt vara på sin 
vakt och kände en rädsla inför en 
ny stroke. De upplevde förlorad 
självständighet. De såg även livet 
ur ett annat perspektiv och 
värderade relationen till sin 
partner mer.  
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ning 

International 
Journal of 
Nursing Studies.  
2009.  

Greenwood, N., 
Mackenzie, A., 
Wilson, N., & 
Cloud, G. 

Managing 
uncertainty in life 
after stroke: A 
qualitative study of 
the experiences of 
established and new 
informal carers in 
the first 3 months 
after discharge 

 

Undersöka anhörigas 
upplevelser av att 
under en längre tid 
vårda en person som 
har haft en stroke.  

 

Kvalitativ studie med 
djupintervjuer med 31 
anhöriga.  Grundad teori 
användes som analysmetod.   

De upplevde en osäkerhet som 
gjorde att de levde dag för dag. 
Det var viktigt att ha rutiner för 
att klara av de krav vården 
innebar. De upplevde att de inte 
längre hade något att se fram 
emot. Allteftersom tiden gick 
kunde de däremot föreställa sig 
en avlägsen framtid.  

7/7 

Disability and 
Rehabilitation. 
2013. 

Gustafsson, L., 
& Bootle, K.  

Client and carer 
experience of 
transition home 
from inpatient 
stroke rehabilitation  

 

Undersöka anhörigas 
upplevelser av att ge 
vård till en närstående 
som skrivits ut till 
hemmet.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 
med fem anhöriga. En induktiv 
tematisk analysmetod 
användes.     

De upplevde att de nu fick göra 
mycket mer i hemmet än tidigare 
och att deras egna intressen kom i 
andra hand. En ständig rädsla för 
att den närstående skulle få en ny 
stroke var ständigt närvarande.   
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Journal of 
Clinical Nursing.  
2010.  

Lee, L. R., & 
Mok, E. S.  

Seeking harmony in 
the provision of care 
to the stroke-
impaired: views of 
Chinese family 
caregivers  

 

Undersöka kinesiska 
familjemedlemmars 
upplevelser av att ge 
vård till äldre släktingar 
som har blivit 
funktionellt nedsatta av 
en stroke.  

Kvalitativ studie där 15 
anhöriga. Analysmetoden var 
grundad teori.  

De upplevde att vården skapade 
stressiga situationer och de blev 
överväldigade av oro och 
bekymmer. De upplevde en 
osäkerhet som gjorde att de blev 
mer stressade och fick bland 
annat sömnsvårigheter och 
minskad aptit.  

7/7 

Rehabilitation 
Nursing.  
2012.  

Pierce, L, L., 
Thompson, L, 
T., Govoni, L, A., 
& Steiner, V.    

Caregivers’ 
Incongruence: 
Emotional Strain in 
Caring for Persons 
with Stroke 

 

Undersöka anhörigas 
upplevelser av att ge 
vård till en närstående 
som har haft en stroke 
och vilka psykiska 
påfrestningar det 
innebär.  

Kvalitativ studie med 
intervjuer av 73 anhöriga. 
Narrativa intervjuer samt 
email-diskussioner som 
analyserades genom en 
omfattande innehållsanalys.  

De upplevde oro för sin egen 
hälsa och för att den närstående 
skulle få en ny stroke. De 
upplevde sig för trötta för att 
kunna fatta bra beslut och hade 
förlorat sig själva till vårdandet.  
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Professioni 
Infermieristiche.  
2016.  

Simeone, S., 
Cohen, Z. M., 
Savini, S., 
Pucciarelli, G., 
Alvaro, R., & 
Vellone, E.  

The lived 
experiences of stroke 
caregivers three 
months after 
discharge of patients 
from rehabilitation 
hospitals  

 

Beskriva anhörigas 
upplevelser av att ge 
vård till en närstående 
som har haft stroke tre 
månader efter 
utskrivning till hemmet 
från ett 
rehabiliteringssjukhus.  

Kvalitativ studie genom 
intervjuer med 25 anhöriga. 
Innehållet analyserades utifrån 
en fenomenologisk design.     

De upplevde att livet hade vänts 
upp och ner och att de inte var 
förberedda på att vårda sin 
närstående. De upplevde sig 
ensamma och att vården tog 
energi.  
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Clinical 
Rehabilitation. 
2010.  

Strudwick, A., & 
Morris, R. 

A qualitative study 
exploring the 
experiences of 
African-Caribbean 
informal stroke 
carers in the UK 

 

Undersöka upplevelser 
hos anhöriga med ett 
afrikanskt-västindiskt 
ursprung bosatta i 
England av att ge vård 
till en närstående som 
haft en stroke.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 
av nio anhöriga. 
Analysmetoden var en induktiv 
tematisk analys.  

De upplevde att de förstod den 
närståendes behov bättre än 
hälso- och sjukvården gjorde. De 
upplevde även att deras tro till 
Gud hjälpte dem att hantera 
vårdandet.   
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 
Nedanstående punkter utgår ifrån Fribergs (2012) förslag på kvalitetsgranskning av artiklar.  

x Finns ett problem beskrivet? 

x Är syftet tydligt formulerat? 

x Är metoden beskriven? 

x Är urvalet beskrivet? 

x Beskrivs dataanalysen? 

x Visar resultatet det som avsetts att undersökas? 

x Finns en metoddiskussion?  
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