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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i 

Sverige. De flesta som fått en stroke blir beroende av stöd från sina anhöriga. Anhöriga bör 

delta i vården av den som fått stroke för att underlätta i deras tillvaro. Syfte: Att beskriva 

upplevelsen av att vara anhörig till en människa som har fått stroke. Metod: En 

litteraturstudie med tio kvalitativa vetenskapliga artiklar med beskrivande syntes. Resultat: 

Först kände de anhöriga en osäkerhet över situationen, en känsla av kaos uppstod och de var 

oroliga inför framtiden. Sedan kände de anhöriga sig ensamma i tillvaron, de upplevde brist i 

stödet från hälso- och sjukvården samt obehag över det stora ansvaret som nu följde. De 

anhöriga började sedan acceptera framtiden, de kände tacksamhet över sin livssituation och 

de började omprioritera sitt liv. Slutsats: Genom att låta sjuksköterskor ta del av de 

anhörigas upplevelser kan de ge bättre och mer anpassad information och stöd individuellt 

till de anhöriga. Detta skulle ge patienten ett bättre stöd och minska onödigt lidande. 

 

Nyckelord: anhöriga, kvalitativ ansats, litteraturstudie, stroke, upplevelse. 

 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, Stroke is one of the most common causes to disability and death. 

Stroke can provide serious consequences and most of patients need to be helped by their 

close family members. It is important for close family members to be involved in the care of 

patients who have had a stroke to facilitate the life. Aim: To describe the experience of being 

a close family member of a person who has had a stroke. Method: A literature review based 

on ten qualitative scientific articles with descriptive synthesis. Result: At first, close family 

members felt the uncertainty of the situation because of a sense of chaos and worries about 

future. At second, they felt loneliness in life because they experienced a lack of support from 

health care and overwhelming responsibility that followed. Lastly, the family members 

accepted the future because they felt gratitude for their lives and they began to re-prioritize 

their life. Conclusion: By allowing nurses to take more knowledge of the family members' 

experience, they can understand why it is important to provide better and more detailed and 

individual support to the family members. This would give the patient a better support and 

reduce unnecessary suffering. 

Keywords: close family members, qualitative study, literature review, stroke, experience. 



INNEHÅLL 

1	   INLEDNING ....................................................................................................................... 1	  

2	   BAKGRUND ...................................................................................................................... 1	  

2.1	   Definition av begrepp ................................................................................................ 1	  

2.1.1	   Definition av anhörig ............................................................................................ 2	  

2.1.2	   Definition av familjemedlem ................................................................................. 2	  

2.2	   Allmänt om Stroke ..................................................................................................... 2	  

2.3	   Sjuksköterskors ansvar ............................................................................................ 3	  

2.4	   Tidigare forskning inom strokevården .................................................................... 3	  

2.4.1	   Patienters perspektiv ............................................................................................ 3	  

2.4.2	   Sjuksköterskors perspektiv .................................................................................. 4	  

2.5	   Teoretiskt perspektiv ................................................................................................. 5	  

2.5.1	   Hälsa .................................................................................................................... 5	  

2.5.2	   Lidande ................................................................................................................ 5	  

2.5.3	   Naturligt vårdande ................................................................................................ 6	  

2.6	   Problemformulering .................................................................................................. 7	  

3	   SYFTE ............................................................................................................................... 7	  

4	   METOD .............................................................................................................................. 7	  

4.1	   Val av metod ............................................................................................................... 7	  

4.2	   Urval och datainsamling ........................................................................................... 8	  

4.3	   Dataanalys och genomförande ................................................................................ 8	  

4.4	   Etiska överväganden ................................................................................................. 9	  

5	   RESULTAT ...................................................................................................................... 10	  

5.1	   Osäkerhet över den nya situationen ...................................................................... 11	  

5.1.1	   Att känna förvirring ............................................................................................. 11	  

5.1.2	   Att känna oro ...................................................................................................... 12	  

5.2	   Ensamhet i tillvaron ................................................................................................. 13	  

5.2.1	   Att sakna stöd .................................................................................................... 13	  



5.2.2	   Att känna obehag över stort ansvar ................................................................... 13	  

5.3	   Acceptans inför framtiden ...................................................................................... 14	  

5.3.1	   Att vara tacksam ................................................................................................ 14	  

5.3.2	   Att omprioritera livet ........................................................................................... 15	  

5.4	   Resultatsammanfattning ......................................................................................... 16	  

6	   DISKUSSION ................................................................................................................... 17	  

6.1	   Resultatdiskussion .................................................................................................. 17	  

6.2	   Metoddiskussion ..................................................................................................... 20	  

6.3	   Etikdiskussion ......................................................................................................... 21	  

6.4	   Förslag till vidare forskning .................................................................................... 22	  

6.5	   Praktisk tillämpning av resultatet .......................................................................... 22	  

7	   SLUTSATS ...................................................................................................................... 22	  

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 24	  

 

BILAGA A: SÖKMATRIS 

BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING



 1 

1 INLEDNING 

Att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke kan vara en överväldigande händelse. 

Följderna av stroke kan yttra sig på många olika sätt, vilket i sin tur kan påverka de anhörigas 

liv. Punkt 36 från Frustunagården som fanns på förslagslistan om intresseområden har valts i 

examensarbetet. Att en till synes frisk människa plötsligt får stroke kan vara chockerande för 

många anhöriga och kan vara svårt att ta in. Detta ämne intresserar oss därför att vi har sett 

många fall av människor som fått stroke på vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessutom 

har även en av oss upplevt hur det är att en familjemedlem fått stroke. Det är inte bara 

familjemedlemmen som fått stroke som berörs utan även anhöriga kan påverkas av lidandet 

efter händelsen. Anhöriga behöver få ett bra stöd, för att klara av att hantera och förstå vad 

som har hänt. Livet kan komma att förändras och blir då inte som det brukade för anhöriga 

till familjemedlemmen som fått stroke. 

Som sjuksköterskor möter vi många människor, bland annat anhöriga. Genom att vara 

sjuksköterska förutsätts vi att ha förståelse för deras upplevelser. Vi behöver ta reda på hur 

anhöriga upplever det att en familjemedlem fått stroke. Genom att beskriva fenomen från 

tidigare forskning kan det underlätta sjuksköterskor att förstå anhörigas upplevelser. På 

detta sätt kan sjuksköterskor se vad anhöriga upplever och det kan bli lättare för 

sjuksköterskor att förstå deras perspektiv, vilket kan hjälpa anhöriga till att få den 

information och stöd de behöver.  

2 BAKGRUND 

I avsnittet bakgrund redogörs det för definitioner av begrepp, allmänt om stroke, 

sjuksköterskors ansvar, tidigare forskning inom strokevården utifrån patienters perspektiv 

och sjuksköterskors perspektiv, teoretiskt perspektiv samt avslutas med problemformulering. 

2.1 Definition av begrepp 

Här förklaras definitioner av anhörig och familjemedlem som kommer att användas i 

examensarbetet. 
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2.1.1 Definition av anhörig 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är en anhörig den som hjälper en annan inom sin familj eller 

släkt, som har funktionshinder eller är långvarigt sjuk. En anhörig kan vara en maka eller 

make, sambo, särbo, barn, barnbarn, förälder, far- eller morförälder, granne eller en vän.  

2.1.2 Definition av familjemedlem 

Begreppet familjemedlem beskrivs som samtliga individer i en familj, därmed även den 

människan som fått stroke (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009).  

2.2 Allmänt om Stroke 
Stroke är en sjukdom som kommer plötsligt och oväntat och kan leda till stora konsekvenser 

för många av dem som insjuknat och anhöriga (Socialstyrelsen, 2011). Det insjuknar närmare 

30 000 svenskar i sjukdomen varje år och det är en av de vanligaste orsakerna till 

funktionsnedsättningar och död i Sverige (Stroke-Riksförbundet, 2015). Stroke är ett 

samlingsnamn som omfattar både hjärninfarkt och hjärnblödningar. Riskfaktorer för att 

drabbas av stroke är framförallt hög ålder och högt blodtryck, men även till exempel 

förmaksflimmer, klaffel och diabetes. Patienter som fått en stroke upptar flest vårdplatser i 

Sverige och antalet stiger i och med den ökade åldern hos befolkningen. Följder av att ha fått 

en stroke kan bland annat vara ätsvårigheter, tal- och kommunikationssvårigheter, 

rörelsehinder, ofrivilliga rörelser, minnesstörningar, psykiska störningar samt att ha svårt att 

kunna orientera sig i tid och rum. Dödligheten i stroke har minskat och även antalet av svåra 

handikapp har minskat med ökad kunskap, akut omhändertagande och aktiv rehabilitering 

(Ericson & Ericson, 2012).  

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det 61 procent av de som insjuknat i stroke som är beroende 

av stöd och hjälp från anhöriga tre månader efter stroke. Därför är det mycket viktigt att 

patientens framtida behov bedöms tidigt och inte bara patienten utan även att dess anhöriga 

deltar i bedömning och planering (Ericson & Ericson, 2012). En god omvårdnad och tidig 

rehabilitering är mycket viktig för att bli bättre efter en stroke. Alla aktiviteter som att klä på 

sig, gå och laga mat kan vara träning. Den första tiden används oftast till att se vilka 

svårigheter man fått efter sjukdomen. Därefter görs en plan som man sedan arbetar efter. 

Efter utskrivning bör patienten fortsätta rehabilitering hela livet ut så kroppens funktioner 

kommer tillbaka så mycket som möjligt (Stroke-Riksförbundet, 2015). Efter en stroke blir 

oftast förmågan och lusten att umgås med andra människor försvagad hos patienten. Det är 

därför personen behöver stöd för att komma igång med familj- och arbetsliv, fritidsaktiviteter 

eller andra verksamheter från tiden före insjuknandet. Anhöriga är ett viktigt stöd för de som 

fått stroke och tillsammans med vårdpersonal hjälper anhöriga de som fått stroke att återfå 

så mycket som möjligt av sina basala funktioner. Om patienten får god omvårdnad och tidig 

rehabilitering kan detta på olika sätt öka självförtroendet och minska rädslan eller oviljan att 

leva vidare (Hjärt-Lungfonden, 2016). 



 3 

2.3 Sjuksköterskors ansvar 
Genom att människan får yrkesmässig vård blir hen patient. Vårdarna ska enligt 

patientbegreppet inte bara ta hänsyn till patienten utan även patientens familj, anhörig, 

omgivning och miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Sjuksköterskor har enligt ICN;s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b) ansvar att respektera 

mänskliga rättigheter, värderingar och varje människas tro samt ta hänsyn till den kulturella 

bakgrunden. Att som sjuksköterska även se till patientens familj och anhöriga är viktigt för 

att främja patienters hälsa och lindra onödigt lidande för såväl patienter som dess anhöriga. 

Socialtjänstlagen (2009:596) hänvisar att sjuksköterskor bör ha tillsyn för vård och omsorg 

inom ramen, genom att kontrollera att eventuella brister och missförhållanden avhjälps och 

därmed förmedla kunskap och erfarenheter. Enligt Socialstyrelsen (2009) beskrivs det att 

sjuksköterskor bör ge de som fått stroke god vård som bygger på varje patients individuella 

behov. Detta kan utformas på bästa sätt när den ges med respekt och lyhördhet för varje 

patients behov samt genom att utnyttja det tillgängliga resurser som finns för att nå uppsatta 

mål. 

2.4 Tidigare forskning inom strokevården 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning ur patienters och sjuksköterskors perspektiv. 

2.4.1 Patienters perspektiv 

Att få en stroke innebär ofta stora förändringar i det dagliga livet. Det blir till exempel i de 

flesta fall en utmaning för relationen till sin partner, eftersom familjemedlemmen efter 

stroken nu ofta kräver mer behov av hjälp från sin partner än tidigare. Det gäller att försöka 

balansera upp förhållandet med till exempel olika aktiviteter utanför familjelivet, för att klara 

av tillvaron (Arntzen & Hamran, 2015). De som fått stroke upplever djupgående och 

komplexa problem i många områden i relation med deras makar på grund av förändring av 

deras psykiska och fysiska tillstånd. Att kunna komma tillbaka till livet och det normala är 

många gånger svårt för dem (Thompson & Ryan, 2008). De flesta kämpar för att hålla hoppet 

uppe. Att kunna återhämta sig så gott det går efter en stroke är många patienters stora 

önskan. Att återhämta sig efter en stroke tar tid. Det är en personlig resa vilket betyder att 

varje människa går igenom olika saker på grund av vilka förutsättningar som finns. Det kan 

handla om att lära sig rörelser igen, att äta, att ta hand om hygienen, att tala, att skriva och 

att hantera olika känslor. Att förstå sin egen förändring är en stor omställning och att 

acceptera sitt nya jag är en utmaning som tar lång tid (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 

2011; Eilertsen, Kirkevold & Torunn Bjørk, 2010). 

Att återhämta kraft för dagliga aktiviteter kan betyda att få självförtroende och detta kan 

hjälpa de som fått stroke att bli mer självständiga (Wood, Connelly & Maly, 2010). Många 

patienter blir frustrerade av enkla uppgifter till exempel att använda bestick och skära sin 

mat vid måltiderna. De känner sig generade att de får hjälp av andra människor. De flesta av 

de som fått stroke uppger även att de hade fått depression efter stroken (Kouwenhoven, 



 4 

Kirkevold, Engedal & Kim, 2011). Det är många faktorer som påverkar dem psykosocialt och 

emotionellt som till exempel känslor av förnedring, ångest, brist på egen värdighet, tron på 

att återhämta sig och ett självförtroende som sviktar. Det emotionella tillståndet är nära 

kopplat till förhållandet mellan patienter och sjuksköterskor. Om sjuksköterskor på ett 

respektfullt, personligt och empatiskt sätt ger vård då patienter är i behov av det hjälper det 

att minska känslan av oro (Kitson, Dow, Calabrese, Locock & Athlin, 2012). 

Många patienter har hälso- och sjukvård efter utskrivningen från sjukhuset och betonar 

vikten av hjälp från vården. Till exempel beskrivs det att patienter har högre mål i 

rehabiliteringen, men bristen på energi och motivation att träna själv gör så att de inte klarar 

dessa. De känner sig ledsna och stannar då mest i sängen. Först när sjuksköterskor från 

hemsjukvården hälsar på och uppmuntrar om vikten av små och realistiska mål började de 

träna. Patienter betonar att uppmärksamhet och formell vägledning hjälper dem att börja 

träna, vilket borde prioriteras mera (Brunborg & Ytrehus, 2013). 

2.4.2 Sjuksköterskors perspektiv 

Sjuksköterskor beskriver att det är mycket viktigt och omfattande utifrån sitt ansvar att 

hjälpa patienter med rehabilitering. De upplever dock att det är svårt för dem att se när 

patienter blir frustrerade på grund av funktionsnedsättningar som gör att enkla dagliga 

aktiviteter är svåra att klara av (Barreca & Wilkins, 2008). Vidare uttrycker sjuksköterskor 

att de behöver förstärka förmågan att kommunicera med de som fått stroke genom att inte 

bara använda sig av muntlig kontakt utan även ögonkontakt och kroppsberöring, de behöver 

förstå de som fått stroke ur ett helhetsperspektiv (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2009). 
Sjuksköterskor anser att det viktigaste element i omvårdnad för de som fått stroke är 

sjuksköterskors kompetens, samarbetsförmåga, engagemang och resurser. När de viktiga 

elementen förvärvas kan akuta komplikationer för de som fått stroke undvikas och dessutom 

kan sjuksköterskor ge patient fokuserad omvårdnad enligt patienters behov (Struwe, 

Baernholdt, Noerholm & Lind, 2013).  

Sjuksköterskors roll är mycket viktig i strokevården enligt Moore, Schmidt, Guo och Estes 

(2002), speciellt när det gäller övergångsskedet från sjukhuset till hemmet. För att uppnå 

adekvat omvårdnad bör alla resurser som finns användas, inte bara sjukvårdspersonal, utan 

även anhöriga. För att hjälpa anhöriga att vårda sin familjemedlem som fått stroke, bör 

sjuksköterskor förstå vad som är anhörigas behov samt hur de upplever situationen. Genom 

att sjuksköterskor förstår anhörigas upplevelser kan sjuksköterskor lättare hjälpa dem att bli 

mer kompetenta i deras vårdande av familjemedlemmen. Detta främjar bästa möjliga 

vårdresultat till både patienter och dess anhöriga. Park och Han (2010) förklarar också vikten 

av att samarbeta med anhöriga för att kunna ge optimal omvårdnad för de som behöver 

återhämtning efter en stroke. Detta för att sjuksköterskor har stor tidsbrist och brist på 

resurser inom vården. Många sjuksköterskor upplever även att partnerskapet mellan 

sjuksköterskor och anhöriga inte fungerar och det är en stor utmaning för sjuksköterskor att 

lösa. 
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2.5 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet utgår från Erikssons (1989) vårdteori om hälsa som en helhet, 

hälsa som rörelse samt hälsa som tro, hopp och kärlek. Avsnittet avslutas med Erikssons 

beskrivning av lidande, ohälsa och vårdande. Syftet handlar om anhörigas upplevelser därför 

används Erikssons vårdteori. Hon observerar och beskriver vårdandets kärna, som bland 

annat handlar om upplevelsen av tro, hopp och kärlek.  

2.5.1 Hälsa 

Hälsa som helhet innebär att känna sig som en hel människa. Hur människan känner hälsa 

är olika beroende på vad människan själv anser är hälsa för den. Hälsa kan förstås genom att 

känna sundhet, friskhet och välbefinnande, men det betyder inte att eventuell sjukdom är 

uteslutet hos människan. Sundhet handlar om den psykiska hälsan, friskhet om den fysiska 

hälsan och välbefinnande handlar om människans egen upplevda situation av välbehag. 

Hälsa som rörelse handlar om att som människa veta att hen är delaktig av att skapa sitt liv 

och hälsa innebär att människan upplever en större känsla av hälsa. Att se glädje även i de 

svåraste av stunder underlättar tunga perioder i livet. Det är inte alltid möjligt att känna 

glädje, ibland blir livet för tungt och då kan det hjälpa om till exempel någon finns där och 

stöttar. Hälsans nivåer handlar om hur människan rör sig i hälsan, dessa nivåer innehåller 

görande, varandet och vardandet. Görandet är då människan har hälsa som sunda vanor med 

motion och kost. Varandet är att vara hälsa, människan strävar efter att ha balans och 

harmoni i tillvaron och relationer. Vardandet betyder att människan accepterar sin 

livssituation, att ha anknytning till sitt inre jag. Att varda mot hälsa innebär att människan 

kan uppleva mening i livet (Eriksson, 1989). 

Genom att kunna hjälpa andra människor innebär det att ha självförtroende på sig själv att 

klara av situationen. Att uppleva tro, hopp och kärlek grundar sig i förmågan att veta att 

räcka till som människa. Genom att hjälpa andra så växer självförtroendet hos den hjälpande 

människan. Tro grundar sig i situationen, ett engagemang av att vilja se en överblick över 

nuläget. Hopp handlar om att se mot framtiden, att ge människan tröst och att vägleda 

hälsan. En förhoppning om att situationen är möjlig att förändras. Kärlek är grundkällan som 

driver människor att ha omsorgen om andra människor och viljan att hjälpa dem (Eriksson, 

1989). 

2.5.2 Lidande 

Eriksson (2015) beskriver tre former av lidande som finns i vårdandet. Det är 

sjukdomslidande som innebär ett lidande som är relaterat till människans sjukdom och dess 

behandling. Vårdlidande handlar om ett lidande relaterat till vårdsituationen och livslidande 

innebär ett lidande till människans eget liv, hur människan upplever sin existens relaterat till 

omgivningen. Eriksson anser att lidandet är som en kamp, att som människa vara kapabel att 

själv bestämma sig för att antingen kämpa för sitt lidande eller till slut ge upp. En människa 

som lider är i något som Eriksson kallar Lidandets drama. Lidandets drama kan delas upp i 

tre akter; den första akten handlar om att bekräftas för sitt lidande. Att någon annan till 
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exempel en annan människa ser och hör den lidande människan. Detta bidrar till att inte 

känna sig ensam som människa och veta att andra människor finns där för att stötta en själv. 

Den andra akten handlar om att vara i lidandet, att känslan hos den lidande varierar mellan 

att ha lust och hopp till att inte alls känna någon lust och hopp längre. När människan är i 

lidandet är det viktigt att inte känna sig ensam och utlämnad, för det kan då medföra att 

människan känner hopplöshet samt förtvivlan, detta gör det svårt att ta sig ur sitt lidande. 

Den tredje och sista akten handlar om att försona sig med sitt lidande. Att försonas handlar 

om att acceptera sin nya situation efter att ha kämpat igenom sitt eget lidande. Människan 

inser att lidande har haft betydelse, detta har gjort hen till en ny människa som nu kan se 

framtiden på ett mer realistiskt och accepterat synsätt. Eriksson beskriver även Lidandets 

nivåer: att ha ett lidande, att vara i lidandet och att varda i lidandet. Att ha ett lidande 

handlar om att vara styrd av yttre omständigheter, att människans kropp, själ och ande 

känns obekant och obekvämt. Människans inre möjligheter är begränsade. Att vara i lidandet 

handlar om att ta in lidandet och att försöka bearbeta det. Detta tillstånd kan kännas 

befriande men upplevs även som oroligt för människan. Att varda i lidandet handlar om en 

kamp mellan liv och död. Människan kan finna en mening i lidandet ifall livet vinner den 

vardande kampen. 

Ohälsa enligt Eriksson (1989) kan uppstå när människan träffar på diverse svårigheter inom 

sig och i omgivningen eller i samspelet mellan dessa. Människans ohälsa är en avvikelse mot 

naturens lagar och frånvaro från den naturliga tillvaron i människan. Det naturliga är hälsa 

och det onaturliga är ohälsan som under alla år utsatt människan. Att övervinna sin ohälsa är 

ständigt människans strävan. 

2.5.3 Naturligt vårdande 

Det är vårdrelationen som utgör grunden i vårdandet, vilket innebär att en verklig relation 

kan yttras sig i ett sanningsenligt möte. Människan ses som en helhet och inte som ett objekt. 

På så sätt kan människan förmedla kärlek genom att lära varandra att ge och att ta emot. Det 

bör inte uppskattas som självklart vad gäller tagandet eller givandet. Vårdrelationen bör 

utföras med ömsesidighet där ingen får tvingas in i en relation. Vårdrelationen kan variera i 

olika nivå av intensitet och djup där vårdaren längtar efter optimal kunskap om patienten. 

Genom att skapa en fungerande vårdrelation kan bästa möjliga förutsättningar för en god 

vård utföras för patienten (Eriksson, 2014). 

Eriksson (1987) skriver om att ansa, leka och lära inom vården utgör vårdandets kärna. Hon 

menar att för att ha förståelse för vad vårdandet innehåller behöver det fokuseras på de delar 

som skapar ett vårdande. Med ansa menas att vårda, att ta hand om och ansvara för en 

annan människa. För människan är ansningen något grundläggande, det finns hos de flesta, 

men kan ha glömts bort med tiden. Att väcka ansningen till liv är möjligt genom en för 

människan gynnsam miljö. Att leka och lära inom vårdandet innebär att på ett lekfullt sätt 

lära ut kunskap till patienten. Genom att använda sig av ett lekfullt sätt främjas det psykiska 

välbefinnande hos människan. Inlärningsprocessen underlättas genom ett lekfullt 

framförande. Ett kroppsligt välbefinnande stärks av att ansa, tillit och tillfredsställelse fås av 
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att leka och lärandet innebär utveckling hos människan. Genom att vårda med ansa, leka och 

lära som grund växer människan som person och får ett mer välbefinnande under vårdtiden. 

2.6 Problemformulering 
Stroke är en av de vanligaste folksjukdomar i Sverige och kan yttra sig på många olika sätt. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskorna har stor tidsbrist och brist på resurser för att på 

bästa sätt kunna ge den hjälp som behövs till de som fått stroke. Anhöriga är viktiga resurser 

i vården. De flesta som fått stroke har problem med till exempel matintagning, hygien och 

kommunikation. Anhöriga är viktiga resurser att hjälpa och stötta deras familjemedlem i det 

dagliga livet.  Det är inte bara familjemedlemmen som fått stroke som påverkas, utan även 

anhöriga påverkas på många sätt. Problemet är att sjuksköterskorna har kunskapsbrist om 

hur anhöriga upplever situationen efter händelsen. Att ha fått stroke kan betyda en stor 

förändring för individen. Med undantag av kroppens funktionsnedsättningar så påverkas 

även psykiska och emotionella tillstånd. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå patienten i 

ett helhetsperspektiv, därmed även anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskorna får veta vad 

som driver anhöriga i den nya situationen att ha tro på sig själva samt hopp och kärlek inför 

framtiden. Genom att beskriva fenomen i resultat från tidigare forskning om de anhöriga 

upplevelser kan kunskapen ökas om hur sjuksköterskan kan stödja de anhöriga och göra dem 

mer delaktiga i vården av deras familjemedlem som fått stroke.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke. 

4 METOD 

I metodavsnittet finns val av metod, urval och datainsamling, dataanalys och genomförande 

samt till sist etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 
Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke 

och metoden som valts är en litteraturstudie av vetenskapliga kvalitativa artiklar (Friberg, 

2012). Enbart kvalitativa artiklar används i examensarbetet. När behovet finns att studera 
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människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov är det mest relevant att välja 

kvalitativa studier, därför att dessa studier hjälper läsaren att skapa förståelse för en person 

och dess livssituation (Segesten, 2012). Kännetecknande för kvalitativa studier är att de 

studerar ett fenomen som berikar studierna med detaljer och fördjupad kunskap (SBU, 

2014). 

I och med det allt mer växande intresset för evidensbaserat datamaterial inom hälso- och 

sjukvården har litteraturstudier blivit allt viktigare (Evans, 2002). Det är därför detta 

examensarbete har valt att göra en litteraturstudie samt använda sig av beskrivande syntes 

utifrån Evans (2002).  

4.2 Urval och datainsamling 
Litteratursökningen har utförts genom databaserna Cinahl Plus och Pubmed via Mälardalens 

högskolas biblioteks webbsida. Sökorden var på engelska och begränsades till ”stroke”, 

“family”, “informal carer”, “experience” och “life”. Orden användes i kombination med 

varandra för att endast ett sökord genererade för stort antal träffar. Det mesta vetenskapliga 

materialet var skrivet på engelska därmed användes endast sökord på engelska. Östlundh 

(2012) förklarar att Peer Reviewed-avgränsning kan sortera ut vilka artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och i fulltextdatabaserna kan dokumenten läsas och 

skrivas ut i helhet. Inklusionskriterier var “peer-reviewed”, “fulltext”, “abstract available” och 

“reference available”, kvalitativa artiklar som svarade an på syftet och utgivningsåren på 

artiklarna begränsades från år 2007 till 2016. Exklusionskriterier var artiklar som endast 

innehöll studier utifrån människor som fått stroke eller sjuksköterskors perspektiv. Det var 

en artikel som innehöll både perspektiv från patienten och anhöriga, men endast de 

anhörigas perspektiv användes. Det gick tydligt att skilja på perspektiven. De kvalitativa 

studierna har granskats efter Fribergs (2012) förslag på frågor vid granskning av kvalitativa 

studier. Det finns 14 frågor i Fribergs förslag och det gavs ett poäng för varje fråga om svaret 

var ja. 0-4 poäng var låg kvalité, 5-9 var medel kvalité och 10-14 var hög kvalité. I början 

hittades det 25 artiklar som svarade an på vårt syfte men bara tio artiklar uppfyllde kraven 

för hög kvalité vid kvalitetsgranskningen. Se bilaga A för granskningsmall. 

Sökmatris med avgränsningar, sökning, träffar och urval av artiklarna redovisas i bilaga B. 

Artikelmatris med författare, årtal, tidskrift, land, titel, syfte, metod, resultat och 

kvalitetsgranskning redovisas i bilaga C. 

4.3 Dataanalys och genomförande 
Det finns två analyssätt enligt Evans (2002), en beskrivande syntes och en tolkande syntes. 

Båda är analysmetoder för kvalitativt datamaterial, den beskrivande ger en sammanfattning 

av resultaten medan den tolkande framkallar en ny tolkning från redan publicerade data. 

Beskrivande analysmetod har använts. Det finns fyra steg i Evans (2002) beskrivande syntes. Det 

första steget var att samla ihop det kvalitativa datamaterialet. Examensarbetets 



 9 

datainsamling skedde med hjälp av databaser utifrån det valda syftet och resulterade i tio 

artiklar med kvalitativ studie. Det andra steget var att identifiera olika nyckelfynd av varje 

studie. Nyckelfynd var detaljerna av en händelse eller upplevelse vad varje studie ville säga. 

Detta genomfördes genom att artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger för att få en 

helhetsuppfattning och för att fullständig förståelse för artiklarnas innehåll skulle erhållas. 

Det tredje steget var att avgöra vilka samband dessa nyckelfynd hade med varandra. Under 

detta steg underströks nyckelfynd i olika färger för att sorteras och avskiljas. Det fjärde steget 

handlade om att samla ihop de mest använda nyckelfynden tillsammans för att kunna 

identifiera teman och subteman, och därifrån att få en beskrivning av fenomenet. Utifrån 

nyckelfynden identifierades subteman och sedan teman. Till sist identifierades och jämfördes 

subteman och teman med originalartiklarna flera gånger för att minska feltolkningar, bland 

annat vid användning av citat. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel över hur nyckelfynd, subtema och tema hänger samman. 

Nyckelfynd	   Subtema	   Tema	  
Carers	  sometimes	  described	  positive	  
outcomes	  from	  the	  stroke.	  Possibly	  
being	  able	  to	  recognise	  positives	  allows	  
carers	  to	  focus	  on	  these	  rather	  than	  the	  
negatives	  by	  the	  stroke.	  (Greenwood,	  
Mackenzie,	  Wilson	  &	  Cloud,	  2009). 

Att	  vara	  tacksam	  

Acceptans	  inför	  framtiden	  

Regardless	  of	  the	  extent	  of	  the	  impact	  
of	  the	  stroke,	  the	  carers	  tended	  to	  
express	  gratitude	  for	  the	  situation	  
being	  no	  worse	  than	  it	  was.	  (Cecil,	  
Thompson,	  Parahoo	  &	  Mccaughan,	  
2012) 
Many	  of	  participants	  became	  self	  
reflective,	  refocused	  on	  the	  meaning	  of	  
family	  and	  marital	  relationship,	  and	  
began	  rethinking	  priorities	  in	  life.	  
(Wallengren,	  Friberg	  &	  Segesten,	  2006)	   Att	  omprioritera	  livet	  
Family	  members	  are	  taking	  better	  care	  
of	  their	  own	  health,	  and	  realising	  what	  
was	  really	  important.	  (Greenwood,	  
Mackenzie,	  Wilson	  &	  Cloud,	  2009).	  

4.4 Etiska överväganden 

All forskning bör utföras inom forskningsetiska principer vilket innefattar fyra allmänna 

grundläggande huvudkrav som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Detta innebär att forskningen bör utföras genom att ge information till de 

berörda om forskningens syfte, tillåta deltagare att själva bestämma över sin medverkan, 

förvara personuppgifter på ett så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem samt att 

uppgifterna endast får användas till forskningsändamål. Det är viktigt att allmänheten 

behåller sitt förtroende till vetenskapliga resultat, därför ska alla forskare sträva efter ett 
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pålitligt tillvägagångssätt vad gäller deras forskning. Vid minsta tvivel om oredlighet i 

forskning ska det utredas. Forskare bör ha yrkesetik att ta hänsyn till, vilket innebär att varje 

forskare bör förstå de etiska dimensionerna som möter deras forskning (Codex, 2015a). 

Artiklarna som använts har erhållit etiskt godkännande av en etisk kommitté eller visar 

tydligt att forskningen har genomförts enligt forskningsetiska principer. Detta görs genom att 

deltagarna ges information i förväg, skyddar studiedeltagarnas identitet och får samtycke 

från dem.  

Det är inte tillåtet inom forskning att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla forskningsdata 

och resultat (Codex, 2015b). Datamaterialet har blivit genomläst flera gånger och innehållet 

har diskuterats och reflekterats, för att sedan blivit nedskrivet och då omformulerat av det 

redan skrivna materialet. Det finns flera system att granska forskningskvalitet som till 

exempel peer review systemet och etikprövning (Codex, 2015b). Detta är en litteraturstudie 

av befintliga kvalitativa vetenskapliga artiklar. Endast kvalitativa artiklar som var peer-

reviewed, references available och hade godkänd etikprövning användes. Detta säkerställer 

kvaliteten på examensarbetet. Under processen togs förförståelsen i beaktning för att 

undvika förvrängning av innebörden i texten i de valda artiklarna samt för att undvika 

omtolkning av citat som är skrivet helt på originalspråket.  

5 RESULTAT 

Resultatet av analysen att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en familjemedlem som 

fått stroke presenteras i form av tre teman med sex tillhörande subteman. Detta redovisas i 

tabell 2.  
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Tabell 2: Teman med tillhörande subteman 

Tema	   Subtema	  
	  
Osäkerhet	  över	  den	  nya	  situationen	  

	  
Att	  känna	  förvirring	  
	  
	  
Att	  känna	  oro	  
	  

	  
Ensamhet	  i	  tillvaron	  

	  
Att	  sakna	  stöd	  
	  
	  
Att	  känna	  obehag	  över	  stort	  ansvar	  
	  

	  
Acceptans	  inför	  framtiden	  

	  
Att	  vara	  tacksam	  
	  
	  
Att	  omprioritera	  livet	  
	  

5.1 Osäkerhet över den nya situationen 

Temat Osäkerhet över den nya situationen grundade sig i att känna förvirring och att känna 

oro hos anhöriga. Att plötsligt se sin familjemedlem som fått en stroke gav osäkerhet hos de 

anhöriga. 

5.1.1 Att känna förvirring 

Efter att den livsomvälvande händelsen inträffat hos familjemedlemmen upplevde många 

anhöriga det som att deras familjemedlems personlighet hade förändrats. Detta medförde en 

känsla av kaos hos dem. Plötsligt var deras familjemedlem en annan person, att ens partner 

inte längre var den hen brukade vara var förödande. Den anhöriges älskade 

familjemedlem bodde fortfarande i samma hem, men känslorna till varandra var i de flesta 

fall inte längre som det var förr. Många anhöriga beskrev att det inte bara saknade någon att 

diskutera om sina vardagliga problem med, utan även längtade efter närhet och ömhet 

(Bäckström & Sundin, 2009). 

Den tidigare starka kroppen hos familjemedlemmen hade blivit svagare och mer sårbar efter 

stroken, vilket ledde till att vissa anhöriga upplevde ovisshet om hur framtiden skulle bli 

(Wallengren, Friberg & Segesten, 2006). “When she was in bed//(I) only saw (her as) a 

...little...old lady...who was completely…, well, wrecked sort of... kind of small. I thought, 

that’s not my mother…” (Wallengren et al., 2006, s. 51). Förlorad kommunikationsförmåga 

hos dem som fått stroke kunde leda till försämrade relationer med anhöriga, vilket 

förstärktes på grund av deras familjemedlems ängslan över situationen (Wallengren et al., 
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2006). Även om familjemedlemmen som fått stroke haft en bra rehabilitering, så kom de i de 

flesta fall aldrig att bli samma person som de var innan de fick sin stroke. När det handlade 

om kroppen, sinnet och personligheten hade det medfört en förändring. Till exempel 

kroppens funktionsnedsättning och sinnet var försämrat samt humörsvängningar hade 

uppstått. Detta medförde en känsla av kaos hos många anhöriga (Lawrence & Kinn, 2012). 

Vissa anhöriga upplevde att det inte förstod sin partners ändrade personlighet och symptom 

som till exempel trötthet, initiativlöshet, funktionshinder och minnesförluster. Detta 

orsakade irritation i relationen, vilket försämrade tillvaron ytterligare (Wallengren et al., 

2006; Hedström & Ivanoff, 2012). De kände kaos i relationen mellan dem och deras 

familjemedlem för att harmonin hade avbrutits och nya krav hade ställts i relationen 

(Lawrence et al., 2012).  

5.1.2 Att känna oro 

Många anhöriga upplevde en rädsla inför framtiden och hur det skulle gå med deras 

familjemedlem som fått en stroke. Ifall deras familjemedlem skulle få en ny stroke i 

framtiden och då bli ännu sämre, var anhöriga inte säkra på om det skulle härda ut denna 

sjukdomsprocess ännu en gång. Detta var en ängslan som tyngde många anhöriga 

(Bäckström et al., 2009; Lawrence et al., 2012 ). “It’s hard, it’s very hard... there’s never been 

a day since it happened that I’ve not thought, ‘Is it going to happen today?” (Lawrence et al., 

2012, s.591). Vissa anhöriga upplevde oro inför vad familjemedlemmen som fått stroke skulle 

få för funktionshinder (Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009). I annan forskning 

uttryckte anhöriga också en känsla av oro över att familjemedlemmen skulle bli sämre. Att 

inte veta vilka konsekvenser som kunde komma var svårt för anhöriga, de hade dessutom 

ingen kunskap om dessa (Wallengren et al., 2006). En anhörig påpekade att hon sov oerhört 

illa om natten på grund av att hon oroade sig för hur det skulle gå med familjemedlemmen 

(Green & King, 2009). 

Oron fanns hos de flesta anhöriga redan efter första dagen efter stroken, de funderade till 

exempel på hur de skulle kunna ta hand om sin familjemedlem, skulle de göra det rätta i 

olika situationer och skulle de kunna vänja sig (Greenwood et al., 2009). “I don’t know what 

to expect after the first day or two whether he will change or be the way he is right now... 

Right now, I wouldn’t know how to cope, how to give a sponge bath” (Greenwood et al., 2009, 

s.1125). På grund av ängslan hade anhöriga blivit extra övervakande över sin familjemedlem 

och detta hade medfört en ökad stress hemma (Green et al., 2009). Liknande upplevelser av 

anhöriga beskrevs som obekväma känslor när de kom hem till ett mörkt hem med en osäker 

hemmiljö, till exempel med möbler och trappor som var i vägen för familjemedlemmen 

(Wallengren et al., 2006). Ytterligare visade en annan forskning att oron gjorde så att många 

anhöriga tappade lusten att utöva sitt yrke (Van Dongen, Josephsson & Ekstam, 2014). De 

kände sig stressade över att de inte skulle få behålla sitt yrke, eftersom den mesta tiden gick 

åt till att ta hand om sin familjemedlem (Cecil, Thompson, Parahoo & Mccaughan, 2012). 
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5.2 Ensamhet i tillvaron 
Temat Ensamhet i tillvaron grundade sig i att sakna stöd och att känna obehag över stort 

ansvar hos anhöriga.  

5.2.1 Att sakna stöd 

De flesta anhöriga upplevde att hälso- och sjukvårdens stöd var begränsad, bland annat 

upplevde de opålitlighet till det formella stödet som gavs, de fick inte tillräckligt med 

information från läkare och sjuksköterskor. Många anhöriga erfor att det saknades 

information om den som fått stroke och de kände att de fick strida med hälso- och 

sjukvården för att få den hjälp de behövde (Lawrence et a., 2012; Greenwood et al., 2009; 

Cecil et al., 2012; Bäckström et al., 2009). “Basically my mother was just left to lie there... she 

wasn’t getting any... rehab, no treatment or anything... she was on her own all day ” 

(Lawrence et al., 2012, s.592). Vissa anhöriga påpekade att det inte bara var kvaliteten av 

hälso- och sjukvårdsstödet som saknades utan även tillgång till stödet saknades. De upplevde 

att stödet som familjemedlemmen var berättigad till var mycket begränsat (Cecil et al., 2012).  

När familjemedlemmen låg inskriven på sjukhuset fanns det mål i rehabilitering som inte 

blev uppfyllda innan hen åkte hem. Detta gjorde många anhöriga besvikna och de kände att 

de inte hann förbereda sig på familjemedlemmens hemkomst. (Lutz, Young, Cox, Martz & 

Creasy, 2013). De flesta anhöriga upplevde att det fanns en stor brist i hälso- och sjukvårdens 

agerande och bemötande (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). De kände sig besvikna 

när de reflekterade över de beslut som hade bestämts utan att tagit hänsyn till deras egna 

önskningar och behov (Bäckström et al., 2009). Många upplevde känslor av att känna sig 

otillfredsställd för att de behövde anpassa sig till den nya miljön ensam utan något stöd från 

hälso- och sjukvården. Sjukhusmiljön kändes skrämmande, otrevlig och obekant, vilket 

gjorde de anhöriga missnöjda. Vissa anhöriga uppgav att det saknades information från 

hälso- och sjukvården som till exempel att familjemedlemmen som fått stroke behövde hjälp 

med vissa moment till exempel vid måltider, att röra på sig, kommunikation och personlig 

hygien. Detta gav ofta också känslor av missnöje hos de anhöriga (Wallengren et al., 2006). 

5.2.2 Att känna obehag över stort ansvar 

Sjukvården skrev ut familjemedlemmen så plötsligt att många anhöriga inte hann förbereda 

sig själva på vad som skulle komma. De flesta anhöriga kände sig ensamma och skulle ha 

behövt mer hjälp från till exempel hemsjukvård eller andra anhöriga. Ett stort ansvar gjorde 

att vissa anhöriga kände obehag inför att ta hand om den som fått stroke och det kändes ofta 

överväldigande och som en stor utmaning att klara av. Till exempel behövde de anpassa 

hemmet efter familjemedlemmen som fått stroke som att ta bort mattor, möblera om, ändra 

belysning eller anlägga en rullstolsramp (Lutz et al., 2013; Buschenfeld et al., 2009). Vissa 

anhöriga upplevde en negativ överraskning över att ta emot deras familjemedlem från 

sjukhuset. De kände sig inte förberedda på det stora ansvaret som kom, till exempel att 

hantera medicinerna som familjemedlemmen tog (Cecil et al., 2012). Även obehag upplevdes 

hos vissa anhöriga över att behöva lämna hemmet ifall det skulle hända något med 
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familjemedlemmen (Hedström et al., 2012). De hamnade i situationen där de behövde inse 

att den som fått stroke inte skulle bli som vanligt, de var i behov av att ta hand om 

familjemedlemmen, deras behov och oro (Lutz et al., 2013). 

Hälsan hos anhöriga började ofta bekymra dem, eftersom de nu hade ett stort ansvar för sin 

familjemedlem och inte hade lika mycket tid att ta hand om sig själva längre. De flesta 

upplevde sämre sömn på grund av att det ofta låg vakna om natten för att kontrollera att 

familjemedlemmen verkligen andades (Lawrence et al., 2012; Cecil et al., 2012). Många fick 

offra vissa av sina fritidsaktiviteter för att ta hand om familjemedlemmen som fått stroke. 

Detta medförde i de flesta fall också sämre hälsa för anhöriga, de kände sig ofta ensamma 

(Van Dongen et al., 2014). 

En allt mer förlorad självständighet upplevdes av många anhöriga medan de strukturerade 

om sina dagliga rutiner för att anpassa sig till deras familjemedlems dagliga behov. ‘‘I feel 

trapped by my husband and sometimes I would like to run away. My emotional well-being 

has become significantly worse... I have to do everything and he just sits there like a lump’’ 

(Green et al., 2009, s.1197). Ekonomiska problem uppkom för många anhöriga. Det stora 

ansvaret med ekonomin fick nu ofta tas av anhöriga, att planera utgifter och ta beslut var 

något som de nu fick hantera på egen hand (Bäckström et al., 2009). Frågor uppkom hos en 

del av anhöriga som till exempel: Behövs det något hjälpmedel för den som fått stroke? 

Räcker det att hyra eller är det bättre att köpa? Kommer försäkringen att betala det? Kan 

anhöriga fortsätta arbeta på sitt jobb och då få inkomster eller försätts familjen i en 

ekonomisk kris? Detta medförde ytterligare obehag hos en del anhöriga (Lutz et al., 2013). 

Deras framtida visioner hade hos de flesta drastiskt förändrats. Detta bidrog ofta till ett svårt 

övergångsskede för anhöriga som kände obehag för det stora ansvaret och för deras framtid 

(Green et al., 2009). 

5.3 Acceptans inför framtiden 
Temat Acceptans inför framtiden grundade sig i att vara tacksam och att omprioritera livet. 

Upplevelser av anhöriga beskrevs som känslor av tacksamhet över deras förändrade 

livssituation och att de började omprioritera sitt liv.  

5.3.1 Att vara tacksam 

Tacksamhet infann sig hos de flesta anhöriga då de blev fullt medvetna om att stroke hade 

kunnat orsaka mer negativa saker. Genom att tiden gått kunde de uppskatta situationen 

mycket bättre. Situationen kunde ha sett värre ut, till exempel var anhöriga tacksamma för 

att de fortfarande hade ett hem, de flesta kunde fortfarande jobba och de fick hjälp av andra 

inom familjen. Att finnas där för sin familjemedlem som fått en stroke ansåg många anhöriga 

var en del av deras liv (Cecil et al., 2012). Möjligheten att se de positiva efter en stroke 

förstärktes ofta och många anhöriga började söka efter det bästa sättet som kunde hjälpa 

deras familjemedlem så att integriteten och självständigheten återställdes hos 

familjemedlemmen (Greenwood et al., 2009). 
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Många anhöriga fick förstärkt självförtroende som ett resultat av deras egen kapacitet att 

handla i oväntade situationer och en större trygghet av att låta andra personer ge assistans 

eller avlastning (Bäckström et al., 2009). En känsla av balans mellan att ta hand om sig själv 

och deras familjemedlem uppstod hos många anhöriga. Den positiva tron för en fortsatt 

utveckling och förbättring i förhållandet mellan anhöriga och den som fått stroke gav en 

lättnadskänsla. Många anhöriga kände även att de hade tur i jämförelse med vissa andra som 

hade en värre situation efter sin stroke (Buschenfeld et al., 2009). “There is a one lady that 

she had a stroke before Mum and she hasn’t gained any physical movement at all, you know 

and I think with Mum-well I think she has improved a lot anyway” (Greenwood et al., 2009, 

s. 1128). De flesta anhöriga beskrev positiva följder efter händelsen med stroke hos deras 

familjemedlem. Att det i vissa fall kunde känna igen det positiva tillät anhöriga att fokusera 

på det som var bra istället för det negativa och den osäkerhet som stroke hade orsakat. Att de 

kom närmare sin familjemedlem och resten av familjen var också positivt. Många anhöriga 

upptäckte sin styrka då de klarade av mer än de trodde, detta gjorde så att deras tro på sig 

själva växte (Greenwood et al., 2009). Att inte låta sig påverkas av de negativa efter en stroke 

var viktigt för många anhöriga, för att det inte skulle störa sitt eget välbefinnande 

(Wallengren et al., 2006). 

5.3.2 Att omprioritera livet 

Många anhöriga längtade efter att gå tillbaka till ett så fungerande liv som möjligt. Genom att 

de reflekterade över sin nuvarande situation och omgivning kunde de lättare förstå vad som 

hade hänt. Detta underlättade dem att kunna omprioritera i sitt liv (Wallengren et al., 2006). 

Vissa lärde sig att bättre hantera sina egna negativa känslor som till exempel genom strävan 

efter att tänka positivt och att tänka om inom familjelivet, för att på bästa sätt kunna hjälpa 

den som fått stroke (Lawrence et al., 2012). Andra anhöriga lärde sig med tiden praktiska 

lösningar i livet, vilket i sin tur gjorde så att självständigheten bevarades hos 

familjemedlemmen (Greenwood et al., 2009). 

We have learnt from last time. Umm P doesn’t have a lot of trousers with buttons now. It is 

more jogging buttoms. He doesn’t have a lot of shirts with buttons because he has difficulty 

fastening buttons. To give him his independence, we have altered all that she so that he can 

still dress himself and doesn’t rely on me (Greenwood et al., 2009, s. 1128). 

Genom att distrahera den som fått stroke med att ge ett korsord eller att sätta på tv, kunde 

anhöriga få till lite egen tid. För att få hopp och livslust började de anpassa sig själva till den 

nya situationen som uppstod efter stroken (Hedström et al., 2012). De flesta anhöriga 

började långsamt få tid och njutning för egen valda sysslor och fritid. En anhörig tyckte till 

exempel om att köra motorcykel med sin partner, men eftersom att hennes partner inte 

längre var kapabel till det så började hon köra motorcykel själv till jobbet och fick på detta 

sätt tid för sitt intresse (Van Dongen et al., 2014). Att använda sig av humorn var en viktig del 

i livet som gjorde det lättare att leva för många anhöriga (Buschenfeld et al., 2009).  

En uppenbar utmaning för anhöriga kort efter stroken var att de hade mindre tid för dem 

själva. Situationen blev bättre med tiden och anhöriga planerade att fortsätta leva sina egna 
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liv, även om de var tvungna att omprioritera sina liv (Wallengren et al., 2006; Van Dongen et 

al., 2014). Många anhöriga blev bättre på att ta hand om sin egen hälsa, de insåg att det 

verkligen var viktigt i livet (Greenwood et al., 2009). De kände att de kunde njuta mer av sin 

familjemedlem och släppa mer på de små sakerna som till exempel städning (Wallengren et 

al., 2006). “The most important thing is that everyone around can laugh; and other things... 

if we don’t do them today, we’ll do tomorrow…. You have to stand above things otherwise it 

wouldn’t be possible” (Van Dongen et al., 2014, s.353). Många av anhöriga blev mera 

självreflekterande, började fokusera på meningen med sin familj och sitt äktenskapliga 

förhållande (Green et al., 2009).  

Genom att situationen accepterades handlade det inte om att gå tillbaka till sitt gamla liv, 

utan att trots stroken kunde livet anpassas till det bättre (Buschenfeld et al., 2009). Att se 

mot framtiden var viktigt hos anhöriga. Många anhöriga förstod att deras liv hade förändrats 

och att familjemedlemmen som fått stroke förmodligen skulle behöva hjälp även i framtiden 

(Wallengren et al., 2006). Det fanns också en större förståelse efter tidens gång att 

omprioritera sitt liv till de nya rutinerna, som var en pågående process (Green et al., 2009). 

5.4 Resultatsammanfattning 
Syfte var att beskriva upplevelsen att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke. 

Upplevelsen av att vara anhörig beskrevs till en början som en osäkerhet inför den nya 

situationen. Att inte veta hur det var att vara anhörig till en människa som fått stroke gav en 

känsla av kaos. Många anhöriga kände sig förvirrade och upplevde att de inte hade tillräckligt 

med kunskap om sjukdomen. Deras familjemedlems personlighet hade förändrats och inget 

var längre som det brukade. Familjemedlemmen behövde hjälp med det mesta och anhöriga 

fick ta på sig allt mer uppgifter. De kände oro inför framtiden och kände en rädsla över om 

det skulle inträffa en ny stroke. De flesta anhöriga upplevde känslor av förvirring i deras 

tillvaro. Ett missnöje över det bristande hälso- och sjukvårdsstödet var en bidragande orsak 

till besvären. Många anhöriga ansåg sig inte få tillräckligt med information om 

familjemedlemmens stroke, hur de på bästa sätt skulle hjälpa dem och hur de skulle göra för 

att inte glömma bort sig själva och deras egen hälsa. Efter stroken förändrades tillvaron vilket 

bland annat ledde till ett stort ansvar hos anhöriga, vilket skapade känslor av obehag hos 

dem. Efter tidens gång började anhöriga att känna acceptans inför framtiden. Allt mer 

positiva känslor infann sig hos dem och de började tänka på hur bra de faktiskt hade det, de 

kände tacksamhet. När anhöriga började omprioritera sitt liv började livet sakta återgå till ett 

så normalt liv som möjligt igen. Efter att anhöriga accepterat situationen kände de ett mer 

välbefinnande. 



 17 

6 DISKUSSION 

I avsnittet diskussion diskuterades resultatet, metoden och etiska överväganden. I 

resultatdiskussionen diskuterades teoretiskt perspektiv tillsammans med tidigare forskning 

och vad som frambringades. I metoddiskussionen diskuterades den valda metoden samt hur 

det framskred. I etikdiskussionen diskuterades de etiska överväganden och vilka etiska 

svårigheter som dök upp under processen. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuterades resultatet mot vårdvetenskapligt perspektiv och tidigare 

forskning. Examensarbetets syfte var att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en 

familjemedlem som fått stroke. Resultatet visade att upplevelserna som anhöriga beskrev var 

osäkerhet, ensamhet och acceptans. Många anhöriga upplevde en stor osäkerhet efter att 

stroken inträffat, de upplevde en känsla av kaos efter händelsen. Bland annat förändrades 

personligheten hos familjemedlemmen, känslorna till varandra var inte längre som de var 

förr och detta orsakade irritation i förhållandet. Detta lyftes upp i annan forskning 

(Thompson et al., 2008) att människor som fått stroke också kände ett mindre 

självförtroende och mer frustration på grund av att de blev beroende av andra människor. 

Som ett resultat av stroke kände de flesta anhöriga kaos över deras relation med 

familjemedlemmen vilket rubbade balansen i förhållandet. Detta kan förstås som att det 

uppstod en osäkerhet hos vissa anhöriga efter stroken, att familjemedlemmens personlighet 

och kroppen förändrades var säkert överväldigande för dem. Ohälsa enligt Eriksson (1989) 

kan uppstå när människan träffar på olika slag av hinder inom människan och i omgivningen 

eller i samspelet mellan dessa. 

Många anhöriga kände även oro inför framtiden. De var oroade hur det skulle gå med deras 

familjemedlem och befarade ifall det skulle komma en ny stroke (Bäckström et al., 2009; 

Lawrence et al., 2012). Även en oro över natten infann sig hos vissa anhöriga, vilket gjorde 

det svårt att sova för dem (Green et al., 2009). Detta kan relateras till Eriksson (2015) 

lidandets drama, där hon menar att i första akten söka efter bekräftelse för sitt lidande. Att 

någon annan ser den lidande och bekräftar dess lidande gör det lättare för den lidande att gå 

vidare. Att bekräfta den lidande behöver inte vara något omfattande, utan det kan räcka med 

ögonkontakt som kan ge en inbjudan. Det var viktigt att bekräfta en människas lidande, så 

att den lidande inte behövde känna sig så förvirrad i situationen. Den som fått stroke hade 

också känslor av oro hur det skulle gå i framtiden, hur man skulle återuppta de dagliga 

aktiviteterna som till exempel hur man skulle återgå till jobbet. Efter stroken kände de sig 

tröttare och svagare, vilket gav oro hos dem (Thompson et al., 2008). I resultatet framkom 

det att vissa anhöriga upplevde osäkerhet, med detta ansåg författarna att de inte hade någon 

tro på sig själva. Eriksson (1989) menar att ha tro är den inre övertygelsen, det man litar på 

andra människor. Att ha tro är att ha självförtroende att kunna hjälpa en annan människa.  

Resultatet visade att många anhöriga upplevde missnöje över det bristande stödet och 

obehag över det stora ansvaret som anhöriga nu skulle klara av att hantera. De ansåg att de 
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inte fick tillräckligt med stöd, bland annat saknades det information om hur de skulle ta hand 

om den som fått stroke (Lawrence et a., 2012; Greenwood et al., 2009; Cecil et al., 2012; 

Bäckström et al., 2009). Detta kan förstås som att alla har olika behov och krav på stöd. 

Författarna ansåg att vissa hade mer förkunskap än andra och detta bör tas i beaktning av 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Forskning visar att sjuksköterskor har bra kunskaper om 

mediciner och kroppens funktioner. De är dock inte så bra på att förstå patienternas behov 

på grund av bristande tid eller livserfarenhet (Kitson et al., 2012). Eriksson (1989) menar att 

för att kunna vårda som sjuksköterska behövs det kunskap om vad hälsa är och betyder för 

den som får vården. Hon menar att alla människor har olika syn på vad hälsa är och detta 

perspektiv behöver sjuksköterskan veta. De som fått stroke betonar i tidigare forskning att ett 

lämpligt och tillräckligt hälso- och sjukvårdsstöd är väldigt viktigt i deras nuvarande liv efter 

stroken. Till exempel intagning av mediciner, hantering av biverkningar och anpassning till 

nya rutiner (Kitson et al., 2012). Författarna ansåg att ansvaret att ta hand om sin 

familjemedlems mediciner var väldigt viktigt, att som anhörig anstränga sig och förstå vikten 

av noggrannhet var en grundläggande orsak för en bra tillit mellan anhörig och 

familjemedlem. Annan forskning påpekar vikten av hälso- och sjukvårdsstöd för människor 

som fått stroke till exempel motivation för att börja träna på egen hand och stödsamtal om 

att ha realistiska mål (Brunborg et al., 2013). Enligt ICN:s etiska kod (2014b) för 

sjuksköterskor är det sjuksköterskan som är ansvarig att människor får korrekt och väl 

anpassad information. Att som sjuksköterska visa respekt, medkänsla och lyhördhet är 

viktigt. Som sjuksköterska är det viktigt att vägleda anhöriga och människan som fått stroke, 

så att de samarbetar och då kan känna sig trygga och respekterade som människor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Detta styrks av Eriksson (1987) som beskriver att ett vårdande 

skapas genom att använda sig av ansa, leka och lära. Människor är i grunden ansvariga för 

sina medmänniskor och att på ett lekfullt sätt lära ut kunskap till andra. Genom att använda 

sig av ett lekfullt sätt underlättas inlärningsprocessen och det främjar det psykiska 

välbefinnande hos människan. I tidigare forskning uttrycks det att många sjuksköterskor 

anser att familjemedlemmen bäst kan få omvårdnad när anhöriga hjälper dem med dagliga 

aktiviteter som till exempel att bada, att träna och att hjälpa till med måltider (Moore et al., 

2002). Eriksson (2014) förklarar att en fungerande vårdrelation bör ske ömsesidigt med ett 

givande och tagande. Att inte bli tvingad i en relation och att få möjlighet att få utrymme för 

sina aktuella behov, begär och problem främjar hälsan och lindrar lidandet. Detta kan förstås 

som att sjuksköterskor bör ta hänsyn till inte bara patienten utan också anhörigas behov, 

begär och problem. Detta för att underlätta sjuksköterskans patientcentrerade omvårdnad. 

Resultatet visade att som anhörig behövde de nu ta ett stort ansvar över den som fått stroke 

och det gav obehagskänslor hos dem (Lutz et al., 2013; Buschenfeld et al., 2009). Eriksson 

(2015) beskriver akt två i lidandets drama, att som människa få tid och rum att lida. Att 

tillåta människan att lida, alla människor behöver olika långt tid på sig att lida och detta 

måste få ta tid. I detta skedde pendlar också känslorna mellan hopp och tro till att känna 

motsatsen hopplöshet inför framtiden. Att pendla mellan dessa känslor är helt naturligt i akt 

två. Att som människa tänka och reflektera över sitt lidande, hjälper människan att förstå sin 

situation. Författarna ansåg att det var viktigt att finna tid och rum för lidandet för de 

lidande människorna, detta för att göra det lättare för dem att lida ut. Många anhöriga kände 

att de inte hann förbereda sig på hemkomsten av deras familjemedlem. De flesta anhöriga 
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hamnade i situationen att kunna anpassa hemmet praktiskt som till exempel att göra det 

rullstolsvänligt, möblera om, ta bort mattor och att ändra belysningen. Även de ekonomiska 

handlingarna var nu ofta försatta i deras ansvar. De skulle ta det stora besluten om ekonomin 

vilket gav obehag hos anhöriga. Hälsan är i ständig rörelse, den kan variera från olika 

situationer och är beroende av omständigheten, därför kan ett för stort ansvar ge känslor av 

ensamhet vilken i sin tur kan ge ohälsa hos många anhöriga (Eriksson, 1989). Enligt 

socialtjänstlagen (2009:509) är sjukvården skyldig att minska anhörigas psykiska och fysiska 

belastning. Detta genom att anhöriga blir informerade om möjligheter och villkor för att få 

stöd, kunskap om sjukdomen, erbjuds rådgivningssamtal samt ekonomisk ersättning. 

Eriksson (1989) menar att en människa växer som person genom kärlek. Den eftersträvan 

efter kärleken bekräftar människor med varandra. Människan längtar efter att ge och få 

kärlek. Författarna ansåg att det var kärleken som drev anhöriga att klara av sitt lidande till 

deras familjemedlem. Om människan inte hittade kärlek uppstod ensamhet. 

Resultatet visade att många anhöriga upplevde sig ha mera tacksamhet inför framtiden samt 

att de omprioriterade sina liv för att få ut en bättre livskvalitet. De flesta anhöriga kände att 

det infann sig mera positiva känslor inom dem. De kände tacksamhet över att deras 

familjemedlem inte fått det värre efter sin stroke än vad det var. Att många anhöriga kunde 

fortsätta arbeta var positivt och de flesta fick ytterligare hjälp av andra anhöriga (Cecil et al., 

2012). Detta kan förstås som att ett förstärkt självförtroende uppkom hos dem efter att de 

insett hur de var kapabla till att handla i vissa situationer och en större trygghet infann sig 

när de lät andra ta hand om deras familjemedlem. Att kunna få mer tid för sig själv gav 

positiva känslor och en balans i tillvaron infann sig hos anhöriga. Tidigare forskning visar att 

även den som fått stroke börjar känna positiva känslor, som att sätta upp nya mål i livet och 

börjar visa respekt till anhöriga som hjälper dem (Wood et al., 2010). De har även ett positivt 

tänkande inför framtiden och tror på en fortsatt bra utveckling och att förhållandet mellan 

anhöriga och familjemedlemmen bara ska bli bättre (Kitson et al., 2012). Många betonar att 

en positiv framförhållning till den nya situationen kan vara möjligt på grund av deras 

viljestyrka och den ökade självständigheten (Brunborg et al., 2013). 

Efter osäkerhet över den nya situationen och ensamhet i tillvaron började många anhöriga få 

positiva känslor inför framtiden och de började omprioritera sina liv. Att gå tillbaka till ett så 

normalt liv som möjligt var många anhörigas längtan. De tog initiativ till att omprioritera 

sina liv för att få vardagen att lättare fungera och att på så sätt få mera tid för sig själva 

(Wallengren et al., 2006). Författarna ansåg att de nu blev mera självreflekterande och 

började fokusera på meningen med sin familj. De flesta anhöriga såg nu möjligheter, vilket 

gav acceptans inför deras framtid. Eriksson (2015) skriver att i akt tre i lidandets drama sker 

försoningen med sitt lidande. Att omprioritera sitt liv så att det fungerar under det 

förutsättningar som nu finns. Det gäller att acceptera och försonas med sitt liv. Att skapa en 

ny tillvaro där den dåliga händelsen i livet kapslas in och samtidigt ger lidandet en mening. 

Under den senare delen av det första året efter att stroken inträffat anser familjemedlemmen 

också att det är en ständig utmaning att samspela med andra och att det i sin tur är 

avgörande för hur väl de skulle komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt (Wood et 

al., 2010). Eriksson (1989) beskriver tro, hopp och kärlek, att ha självförtroende att tro på sig 

själv för att kunna hjälpa andra, att som anhörig känna sig tillräcklig. Detta kan förstås som 

att anhöriga hade tron i situationen, hopp mot framtiden och kärleken att vilja hjälpa sin 
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familjemedlem. Längtan efter att gå tillbaka till ett normalt liv finns även hos de som fått 

stroke (Thompson et al., 2008). Eriksson (2015) förklarar att människor som är i lidandet är 

på väg att finna mening med lidandet och därmed kan de klara av situationen. I försoningen 

accepterar människan händelsen och förenas med lidandet. En viktig betydelse i vården 

enligt Eriksson (1987) är lärandet som växer hos människan under vårdtiden och detta gör så 

att förmågan att få tillbaka sitt välbefinnande ökar. Författarna ansåg att det var av betydelse 

att försonas med sitt lidande för att kunna gå vidare i livet. 

6.2 Metoddiskussion  
I examensarbetet var syftet att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en familjemedlem 

som fått stroke och metoden som valdes var en litteraturstudie av vetenskapliga kvalitativa 

artiklar. En beskrivande syntes utifrån Evans (2002) valdes för att den ansågs mest lämplig 

då den kan beskriva upplevelsen av anhöriga utan förförståelse och egen tolkning. Vid 

översättning av de kvalitativa artiklarna från engelska till svenska kan det dock ha medfört 

lite omtolkning men det fanns alltid extra uppmärksamhet och aktsamhet under arbetet för 

att inte skada innebörden av originaltexten. Polit och Beck (2012) påpekar att trovärdighet är 

ett mått av studieresultatet som kommer från egenskaper av originalkällan och dess 

sammanhang och inte från forskares förförståelse. För att undvika förförståelse i 

examensarbetet lästes artiklarna flera gånger för att öka förståelsen för artiklarnas 

tillvägagångssätt och innebörd. Överförbarhet betyder att resultatet i studien kan överföras 

till andra omgivningar eller grupper (Polit & Beck, 2012). Artiklar som användes i 

examensarbetet var från Sverige samt utlandet. Examensarbete kan även användas till andra 

anhöriggrupper med familjemedlemmar som fått stroke. 

Att använda kvalitativa studier istället för kvantitativa studier ansågs lämpligt för 

examensarbetet för att det handlade om upplevelsen av att vara anhörig till en 

familjemedlem som fått stroke. Genom att använda kvalitativa artiklar kan det frambringa 

djupare kunskap om människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. Detta 

skapar förståelse för dessa personer och deras livssituation de befinner sig i. Med 

utgångspunkt i kvalitativa studier kan detta medföra bättre förståelse för vad lidande innebär 

och hur livet blir mellan hälsofaktorer och processer (Segesten, 2012). Det finns flera punkter 

som fyller kriterierna för kvalitativa studier som att det ofta kan involvera diverse 

datainsamlingar. Det ska vara kapabelt till anpassning till ny information, sträva efter helhet, 

genom att fråga forskare att bli aktivt involverade och att bli redskap till forskningen (Polit & 

Beck, 2012).  

De vetenskapliga artiklarna som används har kvalitetsgranskats genom att ha nyttjat Fribergs 
(2012) förslag på frågor av att granska kvalitativa studier. De flesta artiklarna uppkom i 12 av 
14 poäng, vilket betyder att artiklarna enligt författarnas granskning var av hög kvalité. 
Giltighet enligt Polit och Beck (2012) är en utvärdering av kvalitén i kvalitativa studier med 

utgångspunkt i hur sanningsenliga och trovärdigt analyserad data är samt kvalitetskriterium 

som visar hur noggrann och välgrundad studien är. De tio artiklarna som användes i 
examensarbetet visade därmed hög grad av giltighet.  
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En litteraturstudie enligt Friberg (2012) kan ha olika syften, till exempel skapande av en 

översikt av forskningsläget som grund för en problemformulering inför kommande studie, 

kan göras som ett examensarbete på kandidatnivå eller som ett fristående arbete för att med 

grund i litteraturen skapa kunskap om det valda problemet. Analysen i en litteraturstudie bör 

genomföras på ett strukturerat arbetssätt, det finns alltid risk för ett selektivt urval, till 

exempel om författaren väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten. Det är därför 

viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna när studierna väljs samt i 

skrivprocessen. Vid urval i examensarbete användes endast sökord som inte kan orsaka 

förförståelse till exempel: “coping” eller “life change” och så vidare. Tillförlitlighet enligt Polit 

och Beck (2012) är författarens självförtroende i resultat och huruvida resultat är hållbart 

över tiden och vid andra förhållanden. Först söktes det efter artiklar som endast var fem år 

gamla, men det fanns för litet antal artiklar med hög kvalité som uppfyllde examensarbetets 

syfte, därför valdes artiklar som var publicerade tio år tillbaka. Detta för att upplevelsen av 

att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke kunde ha förändrats med tiden, på 

grund av till exempel det ständigt förändrade samhället med dess normer och hur mycket 

stöd från hälso- och sjukvården som erbjudits. Genom att använda citat på originalspråk blev 

examensarbetets resultat mer sanningsenligt i förhållande till originalkällan. Vi ansåg att 

artiklar tio år tillbaka fortfarande svarade an på examensarbetets syfte.  

Examensarbetet har utförts av två studerande. Fördelar med att ha varit två var att det fanns 

flera åsikter och förslag till processens gång. Genom att vara två har vi kunnat reflektera och 

diskuterat olika frågor som uppstått under tiden. Det har varit lärorikt och värdefullt för vi 

har kunnat se från olika perspektiv. Att arbeta i par kunde även vara en nackdel, då båda har 

olika åsikter och ville göra på sitt sätt. En annan nackdel kunde vara att de studerande måste 

anpassa sig till varandra vad gäller att planera in tid att träffas, istället för att studera själv 

och då ha rätten att bestämma själv hur man fördelade tiden. Att skriva i par betydde att vi 

kunde lära oss om skillnader, olika tankar och förståelser. 

6.3 Etikdiskussion 
Forskning ska genomföras inom forskningsetiska principer, vilket är fyra allmänna 

grundläggande huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Codex, 2015a). Vi kontrollerade att våra artiklar hade genomgått dessa krav. 

Forskningen bör även bedrivas genom att ge information till deltagarna i studien angående 

syftet, att som deltagare själv bestämma över sin medverkan, förvara personuppgifterna så 

att inte obehöriga får tillträde till dem samt att endast använda uppgifterna till ändamålet för 

forskningen (Codex, 2015a). Eftersom att examensarbetet var en litteraturstudie har det 

kontrollerats att alla de vetenskapliga artiklarna hade gått igenom etisk prövning. Vidare har 

det kontrollerats att deltagarnas identitet var väl förvarade och att deras samtycke till studien 

tydligt visades. 

Vid forskning är det förbjudet att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla forskningsdata och 

resultat (Codex, 2015a). Examensarbetet har följt forskningsetiken genom att tydligt påvisa 

hur vi gått tillväga med arbetet. Arbetet har även använt sig av citat, vilket är avskrivet helt på 
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originalspråket för att undvika feltolkning. Översättningen av engelska språket i de 

vetenskapliga artiklarna har genomförts noggrant för att undvika en felaktig bild av 

resultatet. Sammanfattningsvis uppstod det inga etiska problem under examensarbetet. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Examensarbetets resultat visar att det finns brister i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och anhöriga. Sjuksköterskorna har inte all kunskap om hur anhöriga 

upplever det att vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke. Här behövs ytterligare 

forskning, för att som sjuksköterska lättare kunna hjälpa och stötta anhöriga. Detta kan även 

hjälpa patienten om anhöriga blir tillfredsställda med det stöd och behov som är nödvändigt. 

Förslag till vidare forskning är att ta reda på vilket stöd från hälso- och sjukvården som 

anhöriga verkligen behöver. Detta kan till exempel utföras genom att göra djupintervjuer 

med anhöriga till familjemedlemmar som fått stroke.  

6.5 Praktisk tillämpning av resultatet 
Genom att se till resultatet upplever många anhöriga osäkerhet med de som fått stroke och 

de efterföljande konsekvenserna som till exempel svårigheter med måltider, hygien, rörelser 

och kognitiva funktioner. Osäkerheten hos anhöriga skulle kunna minskas genom att hälso- 

och sjukvården skulle erbjuda bättre stöd till exempel individuella stödsamtal med anhöriga. 

Anhöriggrupper kan också arrangeras av kommunen eller hälso- och sjukvård då anhöriga 

kan byta information med varandra. De kan då få möjlighet att känna mindre ensamhet 

genom att träffa andra människor som är i samma situation. De flesta anhöriga behöver få 

mera information om stroke, hur det yttrar sig, vad det kan få för konsekvenser samt hur 

man hanterar detta. 

7 SLUTSATS 

Syftet i detta examensarbete var att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en 

familjemedlem som fått stroke. Upplevelsen visade sig först vara osäkerhet, ensamhet och 

sedan resulterade i ett accepterande inför framtiden och med det uppkom allt fler positiva 

tankar. Livet blev lättare då anhöriga hade accepterat den nya situationen och dess 

förändring. Syftet anses besvarat eftersom anhörigas upplevelser om hur det är att vara 

anhörig till en familjemedlem som fått stroke har beskrivits. 

Slutsatsen är att anhöriga upplever stroken med en mängd olika obekväma känslor, men att 

de sedan finner sig i situationen. De börjar acceptera den och ser ljusare på framtiden. De 

tillåter sig själva att känna mer tacksamhet och livet blir sakta men säkert mer fungerande. 
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Att låta sjuksköterskor ta del av detta arbete skulle medföra att de får veta hur anhöriga 

upplever denna situation, att plötsligt vara anhörig till en familjemedlem som fått stroke. Om 

sjuksköterskorna hade mera kunskap om hur anhöriga upplever situationen kunde det ge 

bättre information med bättre bemötande till dem om hur de ska hantera situationen, bland 

annat hur anhöriga ska hinna ta hand om sig själva och få en bättre hälsa. De flesta anhöriga 

skulle då må bättre för att sjuksköterskan kan tillfredsställa deras behov och detta kan leda 

till bättre vård för patienten. 
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BILAGA A: KVALITETSGRANSKNING 
 

Frågorna 

Artiklarna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Finns det ett tydligt problem 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Finns det teoretiska 

utgångspunkter beskrivna?  

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

3. Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4. Är syftet klart formulerat?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5. Är metoden tydligt beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6. Är undersökningspersonerna 

beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Är data tydligt analyserat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8. Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

9. Är resultatet klart och tydligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10. Har författarna tolkat studiens 

resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11. Finns det argument som förs 

fram? 

Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

12. Förs det några etiska resonemang? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13. Finns det en metoddiskussion? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Detta är vår egen omarbetade version av tabell inspirerad av kvalitetsgranskning enligt 

Friberg (2012). 

Artiklarna som granskas presenteras i bilaga C: Artikelmatris. 

Svar ”Ja” ger 1 poäng och svar ”Nej” ger 0 poäng. 

0-4 poäng var låg kvalité. 

5-9 poäng var medel kvalité. 

10-14 poäng var hög kvalité. 

14. Sker en återkoppling till teoretiska 

antagande, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Summa: 10 11 11 10 10 11 10 11 10 10 
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BILAGA B: SÖKMATRIS 
 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 

CINAHL 

plus 
“stroke family 

experience” 
Full text 

Abstract Available Peer 

Reviewed 

Year 2007-2016 

52 6 

CINAHL 

plus 
“stroke family life” Full text 

Abstract Available Peer 

Reviewed 

Year 2007-2016  

55 1 

CINAHL 

plus 
“stroke informal 

carer” 
Full text 

Abstract Available Peer 

Reviewed 

Year 2007-2016  

18 1 

PUBMED “stroke family 

experience” 
Full text 

Abstract Available Peer 

Reviewed 

Year 2007-2016  

89 2 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 
 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitets-

gransknin

g (poäng) 

1. Bäckström, 

B. & Sundin, 

K. (2009). 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, 

Sweden. 

The 

experience of 

being a 

middle-aged 

close relative 

of a person 

who has 

suffered a 

stroke, 1 year 

after 

discharge 

from a 

rehabilitation 

clinic 

Att belysa 

upplevelsen 

av att vara 

en 

medelålders 

nära 

släkting till 

en person 

som har 

drabbats av 

en stroke. 

Kvalitativ 

studie baserat 

på intervjuer 

med anhöriga 

till människan 

som fått 

strokediagnos 

med tematisk 

innehållsanaly

s. 

De anhöriga till 

människan som fått 

stroke behövde stöd 

i sina relationer 

inom familjen för 

emotionell 

bekräftelse och för 

att hjälpa dem att 

känna igen och att 

uttrycka deras behov 

utan en känsla av 

skuld. 

10/14 

2. Lawrence, 

M. & Kinn, S. 

(2013). 

Disability & 

Rehabilitatio

n, UK. 

 

Needs, 

priorities, and 

desired 

rehabilitation 

outcomes of 

family 

members of 

young adults 

who have had 

a stroke: 

findings from 

a 

phenomenolo

gical study 

 

Att 

undersöka 

upplevelser

na 

av familjem

edlemmar 

till unga 

vuxna (37 -

54 år) som 

har haft en 

stroke. 

Kvalitativ 

studie baserat 

på intervjuer 

med 

människor 

som fått en 

stroke diagnos 

och deras 

familjemedlem

mar med 

fenomenologis

k analys. 

Familjemedlemmar 

upplevde att deras 

liv plötsligt 

förstördes och var 

oåterkalleligt. De 

upplevde också 

osäkerhet om de 

strokeöverlevandes 

prognos, i synnerhet 

under de första 

månaderna. 

 

11/14 
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Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitets-

granskning 

(poäng) 

3. 

Greenwood 

N., 

Mackenzie 

A., Wilson, 

N. & Cloud, 

G. (2009). 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, UK. 

 

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 

 

Att 

undersöka 

upplevelser 

hos anhöriga 

till patienten 

som lider av 

stroke. 

Kvalitativ 

etnografi 

studie baserat 

på djupa 

intervjuer med 

anhöriga med 

fenomenologis

k analys. 

Anhöriga upplevde 

1: Osäkerhet om 

deras 

familjemedlems 

funktionshinder 

efter stroke och 

pålitlighet, 2: 

osäkerhet om 

effekterna det 

skulle ha på deras 

liv, 3: vad som 

väntade i form av 

sin vårdande roll. 
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4. 

Wallengren, 

C., Friberg, F. 

& Segesten, 

K. (2008). 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Sweden. 

Like a 

shadow – on 

becoming a 

stroke 

victim's 

relative 

Att belysa 

upplevelsen 

av att gå från 

att bara vara 

anhörig till 

att gradvis 

bli en 

anhörig till 

en 

strokedrabba

d patient 

från 

strokehändel

sen till de 

första 

veckorna 

efter. 

Hermeneutisk 

kvalitativ 

studie med 

fenomenologis

k analys. 

Resultaten visar att 

anhöriga nådde en 

"vändpunkt". Den 

"vändpunkt" 

uppstod när de 

anhöriga stannade 

nära sin 

strokeöverlevande, 

blev medvetna om 

sin egen styrka och 

aktivt sökte 

vårdgivare för att 

återställa ordning 

och stabilitet från 

den kaotiska 

situation de befann 

sig i. 
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 1 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitets-

granskning 

(poäng) 

5. Hedström, 

G. G., & 

Ivanoff, D. S. 

(2012). 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences, 

Sweden. 

'Mastering 

an 

unpredictabl

e everyday 

life after 

stroke'- older 

women's 

experiences 

of caring and 

living with 

their 

partners 

Att utforska 

och lära sig 

av anhöriga 

hur de 

upplever sin 

livssituation 

och formella 

stöd som 

vårdar sina 

partner efter 

stroke. 

Kvalitativ 

studie med 

fokus på grupp 

metod med 

fenomenologis

k analys. 

Resultaten visade 

hur anhöriga 

upplevde osäkerhet 

med deras liv för 

att deras kära som 

fått stroke hade 

ändrat sig som 

främmande 

människor och 

oförutsägbarhet om 

strokeprognosen i 

livet. 
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6. Van 

Dongen, I., 

Josephsson, 

S. & Ekstam, 

L. (2014). 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

Sweden. 

Changes in 

daily 

occupations 

and the 

meaning of 

work for 

three women 

caring for 

relatives 

post-stroke 

Att 

undersöka 

hur vissa av 

anhöriga 

upplevde och 

hanterade 

förändringar 

i sina dagliga 

aktiviteter. 

Kvalitativ 

studie baserat 

på intervjuer 

med tolkande 

fenomenologis

k analys. 

Anhöriga befann 

sig i en pågående 

process, som 

sträckte sig från 

störningar av 

dagliga aktiviteter 

till deras egna 

eventuella 

omstrukturerade 

liv. 
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 1 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitets-

granskning 

(poäng) 

7. Green, T., 

L. & King, K., 

M. (2009). 

International 

journal of 

nursing 

studies, 

Canada. 

Experiences 

of male 

patients and 

wife-

caregivers in 

the first year 

post-

discharge 

following 

minor stroke: 

A descriptive 

qualitative 

study 

Att utforska 

manliga 

patienter 

med en 

mindre 

stroke och 

deras 

vårdgivande 

frus 

upplevelse. 

Kvalitativ 

studie baserat 

på 

beskrivande 

intervjuer med 

manliga 

patienter och 

deras maka 

som 

vårdgivare 

med kvalitativ 

innehåll 

analys.  

Två teman som 

framkom var "att 

vara sårbar" och 

"insikt". I det första 

temat uppstod 

ändringar i 

patienternas 

maskulina bild och 

hustrun som 

vårdgivare antog en 

vaksamhetsroll. I 

det andra temat 

deltog maka som 

aktiv vårdgivare på 

skötseln av dagliga 

krav som stroke 

ställs på individen, 

familjen och sociala 

roller. 
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8. Cecil, R., 

Thompson, 

K., Parahoo, 

K. & 

McCaughan, 

E. (2012). 

Journal of 

advanced 

nursing, UK. 

 

Towards an 

understandin

g of the lives 

of families 

affected by 

stroke: a 

qualitative 

study of 

home carers 

Att 

undersöka 

upplevelsen 

av omsorg 

bland 

vårdare av de 

som fått 

stroke och 

identifiera 

faktorer som 

påverkat 

deras liv. 

Kvalitativ 

studie baserat 

på intervju 

med 

beskrivande 

analys. 

Resultatet visade 

på styrkan i 

förhållandet mellan 

familjevårdare och 

strokeöverlevande. 

Detta visade sig 

vara grundläggande 

betydelse för 

styrkan och 

tidslängden hos 

vårdsituationen. 
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 1 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitets-

granskning 

(poäng) 

9. Lutz, J. B., 

Young, E. M., 

Cox, J. K., 

Martz, C. & 

Creasy, R. K. 

(2011), Top 

Stroke 

Rehabil, 

USA. 

The Crisis of 

Stroke: 

Experiences 

of Patients 

and Their 

Family 

Caregivers 

Att 

undersöka 

upplevelsen 

av behoven 

hos de som 

fått stroke 

och deras 

anhörigvårda

re. 

 

Kvalitativ 

studie med 

dimensionell 

och 

jämförande 

analys. 

Familjevårdare 

upplevde tre faser: 

1. stroke-kris (oro, 

chock och misstro), 

2. förväntning av 

återhämtning 

(lättnad och hopp), 

3. kris när 

familjemedlem som 

fått stroke skrevs ut 

från sjukhuset till 

hemmet 

(frustration, 

depression och 

sorg). 
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10. 

Buschenfeld, 

K., Morris, R. 

& Lockwood, 

S. (2009), 

Disability & 

Rehabilitatio

n, UK. 

 

The 

experience of 

partners of 

young stroke 

survivors 

För att 

fördjupa 

kunskap 

genom att 

studera 

upplevelsen 

av att vara 

partner med 

en 

strokedrabba

d, varaktiga 

effekter och 

förändringar. 

Kvalitativ 

studie med 

tolkande 

fenomenologis

k analys. 

Bestående effekter 

av anhörigas 

omsorg för 

hushållssysslor, 

relation med 

överlevande, 

familjeroller, 

sysselsättning och 

socialt liv. 
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