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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar och kan leda till allvarliga 

konsekvenser för patienten så som kroppsliga pareser, talsvårigheter, synsvårigheter med 

mera. Dessa konsekvenser innebär att den strokedrabbade är i behov av mycket vård. Utöver 

den vård som landsting och kommun erbjuder så vårdas ofta strokedrabbade i hemmet av 

sina närstående. Stroke är således en sjukdom som även drabbar närstående och därför är 

det av intresse att undersöka vad närstående har för erfarenheter av att leva med den som 

drabbats av stroke. Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter utifrån närståendes perspektiv 

när en familjemedlem drabbas av stroke. Metod: En allmän litteraturöversikt som innefattar 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: I resultatet framkom tre 

teman som var En förändrad livssituation, Behov av information, Betydelsen av stöd. 

Slutsats: Att vara närstående till en familjemedlem som drabbats av stroke innebär att 

många olika erfarenheter genomlevs. Den nytillkomna situationen innebär många 

utmaningar. Information gällande stroke är något som sjuksköterskor måste bli bättre på för 

att närståendes välbefinnande ska kunna tillgodoses. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

måste också se till att lindra de närståendes lidande såväl som de strokedrabbades.  

Nyckelord: Erfarenheter, litteraturöversikt, närstående, sjuksköterska, stroke 

  



ABSTRACT  

Background: Stroke is one of Sweden's largest endemic disease and can lead to serious 

consequences for the patient, such as bodily pares, speech disorders, visual acuity and more. 

These consequences mean that the person suffering from stroke is in need of much care. In 

addition to the care offered by county councils and municipalities, stroke victims are often 

cared for by their close relatives. Stroke is thus a disease that also affects close relatives and 

therefore it is interesting to investigate the experiences of close relatives living with a family 

member who suffered a stroke. Aim: The aim of this study is to describe experiences of close 

relatives when a family member is affected by stroke. Method: A general literature review 

has been selected and is based on qualitative and quantitative articles. Findings: Three 

themes emerged, A Changed Life Situation, Need for Information, Importance of Support. 

Conclusions: Close relatives to a person who suffers from stroke go through a lot of 

different experiences. The situation involves many challenges. Nurses need to improve their 

knowledge about stroke to be able to improve well-being of close relatives. Nurses and other 

healthcare professionals must also try to alleviate the close relative’s sufferings as well as the 

person who´s suffered the stroke. 

Keywords: Experiences, literature review, nurse, relatives, stroke 

 



INNEHÅLL 

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

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

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 2 

2.1.1 Närstående ...................................................................................................... 2 

2.1.2 Patient ............................................................................................................. 2 

2.1.3 Strokedrabbad ................................................................................................. 2 

2.1.4 Vårdpersonal ................................................................................................... 2 

2.2 Stroke och vård ....................................................................................................... 3 

2.2.1 Stroke .............................................................................................................. 3 

2.2.2 Medicinsk vård ................................................................................................. 4 

2.2.3 Strokeenhet ..................................................................................................... 4 

2.2.4 Omvårdnad vid stroke ...................................................................................... 4 

2.3 Riktlinjer och styrdokument ................................................................................... 5 

2.4 Tidigare forskning ................................................................................................... 6 

2.4.1 Patientens perspektiv av att leva med stroke ................................................... 6 

2.4.2 Sjuksköterskans perspektiv av att vårda en patient som drabbats av stroke .... 7 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv ................................................................................. 8 

2.5.1 Egenvårdskapacitet och närståendeomsorg .................................................... 8 

2.5.2 Omvårdnadssystem ......................................................................................... 8 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 9 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD .......................................................................................................................... 10 

4.1 Datainsamling och urval ........................................................................................10 

4.2 Dataanalys ..............................................................................................................11 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 11 

6 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

6.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod ..........................................12 



6.1.1 Likheter och skillnader i syfte ..........................................................................12 

6.1.2 Likheter och skillnader i metod ........................................................................13 

6.2 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat ........................................................13 

6.2.1 En förändrad livssituation ................................................................................14 

6.2.2 Behovet av information ...................................................................................15 

6.2.3 Betydelsen av stöd ..........................................................................................16 

7 DISKUSSION................................................................................................................. 17 

7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................17 

7.1.1 Syfte och metod ..............................................................................................17 

7.1.2 Resultat...........................................................................................................18 

7.2 Metoddiskussion ....................................................................................................20 

7.3 Etikdiskussion ........................................................................................................22 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................... 22 

8.1 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................23 

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

 

BILAGA A – SÖKMATRIS 

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

BILAGA C – GRANSKNINGSFRÅGOR  

 

 

 



1 

1 INLEDNING  

När en person drabbas av stroke kan det innebära många och stora förändringar för den 

enskilde personen, men det kan också innebära många och stora förändringar för de 

närstående. Stroke, som är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning är en av de 

största folksjukdomarna i Sverige. Det är också den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Detta är en sjukdom som kan kräva många och långa vårdinsatser då risken att drabbas av 

invaliditet är stor. Att detta är en sjukdom som påverkar patienten både psykiskt och fysiskt 

är självklart, men hur påverkas egentligen de närstående? Jag har tidigare arbetat som 

undersköterska på Medicinavdelning med inriktning mot patienter som drabbats av stroke 

och har mött både patienter och närstående som drabbats av sjukdomen. Även i min 

verksamhetsförlagda utbildning så har jag mött patienter och närstående som drabbats av 

stroke. Det som har varit mest påtagligt i dessa situationer är att det blir en stor chock för alla 

drabbade. I det akuta skeendet när patienten kommer in med ambulansen går allting fort och 

fokus är på att snabbt sätta in behandling. Av egen erfarenhet har jag observerat att 

närstående oftast blir åsidosatta i dessa situationer, att de står i ett hörn och är mycket 

oroliga och vet inte vad som hänt eller vad som kommer att hända. I vissa fall har det funnits 

tillräckligt med personal för att ta hand om den närstående och förklara vad som sker med 

patienten och andra gånger har det inte funnits tillräckligt med resurser. Alla omständigheter 

är olika och jag som medmänniska har ofta funderat över dessa situationer, hur de 

närstående upplever situationen när deras familjemedlem har drabbats av en stroke. Vad 

upplever de? Vilka omständigheter påverkar hur de upplever vissa situationer? Hur påverkar 

den strokedrabbade patienten och omhändertagandet från vårdpersonal den närståendes 

fysiska och psykiska hälsa? Detta är bara några frågor som jag undrar över och som gjort att 

jag fastnat för ämnet. Ämnet har också efterfrågats av Strokeavdelningen på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp och sjukdomen stroke, vad styrdokument säger när 

det gäller stroke samt vad som framkommer av tidigare forskning ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Vidare presenteras Orems (2001) vårdvetenskapliga teori om 

egenvårdskapacitet och närståendeomsorg. Slutligen presenteras en problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras begreppen närstående, patient, strokedrabbad och vårdpersonal då dessa 

begrepp förekommer genom hela arbetet. 

2.1.1 Närstående 

Att vara närstående innebär att vara en person som den enskilde anser sig ha en nära relation 

till. Det kan exempelvis vara hustru, man, barn, barnbarn morföräldrar, farföräldrar, men 

också en nära vän. I svenska språket används ibland ordet anhörig när det talas om någon 

som står den enskilda personen nära. Detta är dock ett smalare begrepp och innefattar bara 

den närmsta familjen eller en nära släkting (Socialstyrelsen, 2017). På grund av detta så 

kommer därför begreppet närstående att användas framöver. I detta examensarbete så 

innebär närstående den person som har en relation till den strokedrabbade patienten. 

2.1.2 Patient 

Enligt Socialstyrelsen (2017) innebär ordet patient en person som erhåller hälso- och 

sjukvård. I Svenska Akademiens Ordbok (2017) så definieras begreppet som en person som 

lider av en sjukdom och som är ett föremål för vård. I denna litteraturöversikt så innebär 

patienten den som drabbats av stroke ur vårdpersonalens perspektiv. 

2.1.3 Strokedrabbad 

I detta arbete används begreppet strokedrabbad om den person som drabbats av stroke ur de 

närståendes perspektiv. Enligt Nationalencyklopedin (2018) tillhör strokedrabbade en så 

kallad patientförening, det vill säga personer som lider av samma sjukdom eller inom samma 

sjukdomsgrupp. 

2.1.4 Vårdpersonal  

I detta arbete förekommer begreppet vårdpersonal som innefattar personal som vårdar den 

strokedrabbade patienten och deras närstående. Yrkesgrupper som inkluderas i detta 

begrepp är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. I Svenska Akademiens 

ordbok (2018) framgår att vårdpersonal innebär en grupp med människor anställda på en 

arbetsplats som utför skötsel och omsorg.  

 

 

 



3 

2.2 Stroke och vård 

Nedan beskrivs vad stroke innebär samt vilken vård sjukdomen kräver.  

2.2.1 Stroke 

Stroke tillhör gruppen hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport om 

folkhälsan i Sverige så ökar risken för stroke med åldern och det är vanligare att män drabbas 

än kvinnor. Höga blodfetter, högt blodtryck, övervikt och rökning är några av de riskfaktorer 

som kan leda till stroke (Folkhälsomyndigheten, 2016). Begreppet stroke är ett namn på den 

sjukdomsgrupp som innefattar hjärninfarkter och hjärnblödningar. Stroke innebär att det 

blir syrebrist i hjärnans kärl vilket kan leda till hjärnskada. Orsakerna till varför detta 

uppkommer är antingen emboli, trombos eller blödning i hjärnan (Ericson & Ericson, 2012). 

Hjärninfarkt innebär bristande blodtillförsel i hjärnans blodkärl och orsakas av embolier 

eller tromboser. Embolier eller en så kallad ”blodpropp” uppkommer oftast från hjärtat eller 

från plack som sitter i karotiskärlen. Artärerna i hjärnan försörjer olika områden och 

beroende på i vilket kärl som embolin fastnar i så blir symptomen olika (Ericson & Ericson, 

2012). Hjärnan försörjs med blod från tre huvudartärer. Dessa blodkärl försörjer olika delar 

av hjärnan och konsekvenserna av en blodpropp blir olika beroende på i vilket av dessa kärl 

blodproppen fastnar i. Om en propp skulle sätta sig i den främre storhjärnsartären skulle den 

kunna påverka frontal och parietalloberna (Ericson & Ericson, 2012). Konsekvenserna av 

detta skulle kunna innebära förlamning och känselbortfall i foten eller benet. Om proppen 

stoppar blodtillförseln i vänster hjärnhalva så uppstår förlamningen och känselbortfallet i 

höger ben eller fot, och tvärtom när proppen stoppar blodtillförseln i höger hjärnhalva. Den 

mellersta storhjärnsartären är den artär som försörjer storhjärnsbarken med mest blod. 

Områden som kan påverkas av en blodpropp här är således sensoriska och motoriska centrat, 

capsula interna, talamus och delar av basala ganglierna. Om det skulle ske en skada i detta 

blodkärl så skulle det kunna innebära känselbortfall och mild muskelsvaghet på den motsatta 

kroppssidan. Språkcentrat är lokaliserat till vänster hjärnhalva hos de flesta människor och 

en skada på denna sida skulle kunna leda till afasi. Bakre storhjärnsartären försörjer 

bakloben med blod vilket kan leda till skador som bortfall av synen i olika utsträckning, och 

det kan ske på både vänster och höger synfält (Ericson & Ericson, 2012).  

Skadorna vid en hjärnblödning är densamma som vid hjärninfarkt men handlar istället om 

ett blodkärl som brustit. När ett blodkärl brustit i hjärnan leder det till ett ökat tryck innanför 

skallbenet. Detta leder då i sin tur till syrebrist i hjärnan. Hur allvarliga skadorna blir av en 

hjärnblödning beror på blödningens storlek och lokalisation. Om blödningen skulle vara stor 

eller lokaliserad till lillhjärnan finns det stor risk för inklämning av hjärnstammen som kan 

leda till döden. På grund av det ökade trycket i hjärnan är huvudvärk, illamående och 

kräkningar vanliga symptom. Hur patientens medevetandegrad påverkas beror också på 

omfattningen av tryckökningen innanför skallbenet (Ericson & Ericson, 2012).  
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2.2.2 Medicinsk vård 

Vid misstanke om stroke är det viktigt att tiden till diagnos och behandling är så kort som 

möjligt. Det är viktigt att kontakta sjukvården snabbt och ta sig till sjukhus så fort som 

möjligt. Vid misstanke om stroke görs en bedömning av patientens vakenhetsgrad och ett 

EKG tas, även blodtryck, blodglukos, kroppstemperatur och syremättnad mäts. Det görs även 

kontroller om patienten har kroppsliga pareser. Även andra observationer görs, så som att 

kontrollera ansiktspares och om talet är förändrat. Ambulansen sätter igång ett så kallat 

”rädda-hjärnan-larm” och informerar sjukhuset om vilka observationer som gjorts och vad 

det visade. ”Rädda-hjärnan-larmet” innebär att patienten måste ta sig till sjukhus så fort som 

möjligt och behandling med trombolys måste sättas in inom 4,5 timme efter att de första 

symptomen visat sig. När patienten kommit till sjukhus görs röntgen med datortomografi 

eller MRT-undersökning. Därefter tas beslut om trombolysbehandling eller andra åtgärder 

beroende på om symptomen uppstått på grund av trombos eller hjärnblödning. Medicinsk 

behandling vid trombos är antitrombotisk terapi med trombocythämmande läkemedel. Vid 

hjärnblödning kan ibland kirurgisk tömning av hematomet göras. Om blödningen orsakats av 

exempelvis Waran kan vitamin-k tillföras för att blodet ska koagulera (Ericson & Ericson, 

2012).  

2.2.3 Strokeenhet 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke (2017) påpekar hur viktigt det är att 

en patient som drabbats av stroke vårdas på en strokenhet för bästa möjliga vård. En 

strokeenhet är en enhet på sjukhus som specialiserar sig på att vårda patienter som drabbats 

av stroke. Dessa enheter har personal med specialkompetens inom strokesjukvård och 

rehabilitering. Patientens möjlighet att överleva ökar avsevärt om patienten vårdas på en 

strokeenhet. Att vårdas på en strokeenhet minskar även risken för funktionsnedsättning hos 

patienten. Det är viktigt med att starta rehabiliteringen tidigt efter insjuknandet för att 

minska risen för komplikationer och för att förutsättningarna för återhämtning ska bli så bra 

som möjligt. Vidare menar Socialstyrelsen att uppföljning efter stroke är av stor vikt då 

riskerna att återinsjukna är stora. Riskerna att drabbas av andra kardiovaskulära sjukdomar 

ökar också avsevärt. Sjukvården ska kontinuerligt följa upp patienten och individanpassa 

vården. Uppföljningen innebär också att se till att patienten har rätt förutsättningar och stöd 

för rehabilitering.  

2.2.4 Omvårdnad vid stroke 

På en strokeenhet gör sjuksköterskan en bedömning av vad patienten kan och inte för att 

fastställa vad han eller hon behöver för omvårdnad (Jönsson, 2016). Om sväljsvårigheter 

finns får patienten hjälp med näringstillförsel via så kallad total parenteral nutrition, vilket 

innebär näringstillförsel via en kateter i en ven. Ett annat alternativ till näringstillförsel är via 

en sond från näsan ned i magsäcken. Sjuksköterskan har således en viktig uppgift att se till 

att patienten får i sig tillräckligt med näring och vätska för att förbättra chanserna till 

rehabilitering och återhämtning. Jönsson (2016) menar vidare att sjuksköterskan skall se till 

att patienten har god munvård och om patienten inte kan utföra munvård själv skall han eller 
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hon få hjälp med detta. Andra aspekter som sjuksköterskan ska se över är patientens förmåga 

till elimination. Efter en stroke kan urinblåsans förmåga till tömning påverkas då det kan 

uppstå skador på de nerver som styr urinblåsan. Om patienten har problem med att tömma 

urinblåsan kan blåsan tömmas med en tappningskateter, det vill säga en kateter som förs in i 

urinröret för att tömma blåsan. Ett annat alternativ är kvarvarande kateter i urinblåsan, en så 

kallad kateter à demeure, KAD. Eliminationsproblemen innefattar också tarmens funktion. 

Sjuksköterskan måste se till att patienten sköter magen regelbundet för att undvika 

förstoppning. Efter en stroke kan rörelseförmågan påverkas, antingen helt eller delvis. 

Sjuksköterskans uppgift är att notera patientens problem och sedan rapportera över till 

fysioterapeut för bedömning och åtgärder. En annan aspekt att tänka på som sjuksköterska 

är huruvida underlaget som patienten sitter eller ligger på är slätt, då patientens nedsatta 

känsel kan göra att hon eller han inte känner när underlaget är ojämnt vilket kan leda till 

trycksår (Jönsson, 2016). Sjuksköterskan ska alltså förebygga trycksår hos patienten. Hon 

ska också förebygga kontrakturer, det vill säga felställningar. Kontrakturer förebyggs genom 

att se till att patientens sitt och liggställning är god och att inga kroppsdelar är felplacerade. 

Vidare menar Jönsson att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att uppmuntra 

patienten till att träna upp sina förmågor. För bästa återhämtning är det viktigt att fokus 

läggs på vad patienten klarar av och bygga vården utifrån det.  

2.3 Riktlinjer och styrdokument 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014) framgår det att en yrkesverksam sjuksköterska 

har ett ansvar för hur hon utövar sitt yrke. Hon har också ett ansvar när det gäller att 

tillskansa sig ny information för att på så sätt kunna upprätthålla sin yrkeskompetens. 

Sjuksköterskan ska alltid sträva efter att patienten ska upprätthålla sin autonomi och 

självbestämmanderätt, det framgår i den värdegrund för omvårdnad som Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) har upprättat. Patientens rätt till självbestämmande framgår 

även i Patientlagen (SFS 2014:821) där syftet är att främja patientens självbestämmanderätt, 

integritet och delaktighet i vården. Det gäller inte enbart patienten utan även de närstående. I 

Patientlagen (SFS 2014:821) påpekas att de närstående har rätt att vara delaktiga i vården 

kring patienten förutsatt att sekretess och tystnadsplikt inte hindrar den möjligheten. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:810) ska sjuksköterskan arbeta för att förebygga ohälsa. 

Det framgår att landsting i samarbete med kommun har ett ansvar att se till att sina invånare 

får den vård och omsorg som de behöver. Om en patient behöver stöd från både hälso- och 

sjukvård samt socialtjänst så ska kommunen tillsammans med landstingen upprätta en plan 

för att se till att patientens behov blir tillgodosedda. Fortsättningsvis framgår det att 

närstående som vårdar en patient med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning skall få 

stöd och hjälp. I en rapport från Socialstyrelsen (2004) framgick det att 57 % av närstående 

till patienter som drabbats av stroke ansåg sig behöva mer stöd och hjälp och 47 % uppgav att 

de inte visste vart de skulle vända sig för att få denna hjälp och endast 11 % hade stöd i form 

av avlösning i hemmet.  
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2.4 Tidigare forskning 

Att drabbas av stroke innebär många förändringar, både fysiskt och psykiskt. I detta avsnitt 

behandlas patientens perspektiv av sjukdomen utifrån tidigare forskning. Även 

sjuksköterskans perspektiv presenteras. Dessa två perspektiv är av intresse då närstående är 

de som står patienten närmast och sjuksköterskan är den som ansvarar för omvårdnaden av 

patienten.  

2.4.1 Patientens perspektiv av att leva med stroke 

Kitson, Dowd, Calabrese, Locock och Athlin (2013) beskriver att patienten som drabbats av 

stroke genomgår ett trauma och att de flesta upplever ångest, förödmjukelse, rädsla, och att 

behöva vara beroende av andra. Rörelseförmåga, elimination, nutrition, personlig hygien 

samt sömn och vila är bara några av de aspekter som påverkas när patienten drabbats av 

stroke. Vidare menar Kitson et al. (2013) att upplevelsen av dessa aspekter påverkas av vad 

patienten får för bemötande från vårdpersonal. I de fall där patienten upplever sig få 

stöttning och ett gott bemötande från vårdpersonal infinner sig en känsla av delaktighet. Det 

framkommer att det är viktigt för att återfå en känsla av integritet och värdighet. Även 

Vogelsang, Wengström, Svensson och Forsberg (2014) påvisar att stroke är en sjukdom som 

påverkar många aspekter av patientens liv. Många patienter upplever en kronisk trötthet och 

sömnstörningar efter insjuknandet i stroke. Detta i sin tur påverkar livet i allmänhet så som 

jobb, socialt umgänge och relationer. Fysiska aktiviteter så som att dansa, rida, köra bil, cykla 

och promenera i skogen är inte längre möjligt för patienten på grund av att sjukdomen har 

påverkat deras rörelseförmåga. En del patienter påpekar att sjukdomen inneburit 

förändringar i diverse olika sinnen så som lukt och smaksinne. En del patienter upplever 

också att de blivit känsligare för ljud och ljus. Personlighetsförändringar och 

humörsvängningar tillhör vardagen för många av patienterna. Stroke har till synes många 

negativa förändringar för patienten, dock framkommer att en del patienter upplever positiva 

förändringar. Levnadsvanor så som kosthållning, alkohol och tobaksvanor är något som 

patienterna numera reflekterar över och försöker påverka för att förebygga att eventuellt få 

ytterligare en stroke. Detta påvisar också Brunborg och Ytrehus (2014), som beskriver hur 

patienter upplever att sjukdomen ger dem chansen att se nya möjligheter och lära sig att leva 

ett hälsosammare liv. En känsla av nyvunnen kunskap infinner sig hos patienterna när de 

inser att de själva kan påverka sina liv genom att förändra sina levnadsvanor och på så sätt 

förebygga en eventuell ny stroke. Brunborg och Yterhus (2014) menar att patienternas syn på 

livet och attityd gentemot saker och ting påverkar hur livet upplevs. En del patienter förstår 

att de inte längre kan utföra vissa aktiviteter som de utfört tidigare i livet. Men genom att 

anpassa sig till sitt nya liv och se till sina förmågor istället för brister så kan en acceptans 

infinna sig. Eilertsen, Kirkevold och Bjork (2010) beskriver patienternas första tid efter 

sjukdomen och att de blir mer medvetna om sina kroppar och att den förändrats. Insikten om 

vilka komplikationer som sjukdomen orsakat infinner sig inte till en början. Först efter 12 

månader kan patienterna acceptera sin tillvaro och att kroppen inte längre kommer bli sig lik. 

Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) ser att patienter som drabbas av stroke måste lära 

känna en ny kropp. Genom rehabilitering i hemmet tillsammans med en professionell 
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vårdare får patienterna möjlighet att bearbeta vad som hänt och acceptera sin nya kropp och 

tillvaro.  

2.4.2 Sjuksköterskans perspektiv av att vårda en patient som drabbats av stroke 

Struwe, Baernholdt, Noerholm, och Lind (2013) beskriver att en god kompetens hos 

sjuksköterskan är en förutsättning för att kunna erbjuda en vård som håller god kvalitet. Om 

sjuksköterskorna erbjuds kontinuerlig vidareutbildning inom ämnet så bidrar det till en 

säkrare vård för patienten. För att säkerställa den goda vården ytterligare beskriver Struwe et 

al. (2013) att varje sjuksköterska blir tilldelad en patient som de ansvarar över, från 

inskrivning till utskrivning. På detta sätt lär sjuksköterskan känna sin patient grundligt och 

kan se vilka behov som patienten har. Vidare framkommer att kontinuitet är viktigt för en 

patient som drabbas av stroke och att därför ha samma vårdteam runt i kring sig dagligen är 

viktigt för rehabiliteringen. Barreca och Wilkins (2008) framhäver också att sjuksköterskan 

spelar en avgörande roll för patientens rehabilitering. Sjuksköterskan är alltid där för 

patienten och är den som har närmast kontakt med patienten, således blir det också 

sjuksköterskan som har störst kunskap om patienten. Dock framkommer det att 

sjuksköterskor har svårt att ta ett steg tillbaka och inte hjälpa patienten för mycket i vissa 

situationer. Sjuksköterskorna är oroliga att patienten ska uppfatta dem som icke 

omsorgsfulla och att patienten ska ta illa vid sig om sjuksköterskan inte hjälper dem att 

exempelvis klä på sig. Det framkommer att patienten som drabbas av stroke behöver mycket 

tid på sig för att lära om vissa saker som att exempelvis klä på sig eller lära sig att förflytta sig. 

Dessa inlärningsmoment kräver repetition och många sjuksköterskor upplever att patientens 

möjligheter att kontinuerligt öva på dessa uppgifter inte alltid går att bemöta då det saknas 

resurser. Rejnö, Danielson & Van Post (2013) menar också att sjuksköterskans roll inte 

enbart är att se till patienten som drabbats av stroke utan också till de närstående. I det akuta 

skeendet när sjukdomen inträffat är sjuksköterskans roll att ta hand om patientens 

närstående lika viktigt som att ta hand om patienten. Stroke är något som kommer plötsligt 

och som ingen är förberedd på. Livet ställs på ända, inte enbart för den som drabbats av 

stroke utan också för deras nära och kära. Stroke är livshotande och kan leda till 

medvetslöshet och även död för patienten. Detta trauma kan leda till att de närstående 

glömmer bort sina egna behov och då är det sjuksköterskans roll att stå vid de anhörigas sida 

och erbjuda något att äta och dricka, uppmuntra dem till att vila och att stötta dem genom 

den svåra situation som de har ställts inför (Rejnö et al. 2013). Sjuksköterskan har en viktig 

roll att inge realistiskt hopp till patienten som drabbats av stroke. I vissa fall kan detta vara 

svårt då patienten har ett mål med sin rehabilitering medan sjuksköterskan vet att detta mål 

inte är möjligt att nå. Sjuksköterskans uppgift är att hitta en balans och justera patientens 

mål så att målet blir realistiskt samtidigt som hoppet inte tas bort för patienten (Tutton, 

Seers, Langstaff & Westwood, 2012). Sjuksköterskans egenskap att skapa förtroende hos 

patienten och dennes närstående är avgörande för att skapa en bra grund i den vård som 

patienten kommer att behöva. Detta är något som sjuksköterskan arbetar aktivt med och som 

innebär mycket engagemang och tid. Sjuksköterskan utgår från patientens hälsoresurser och 

påminner ständigt patienten om dennes framsteg. Sjuksköterskans förmåga att ha en 

optimistisk syn på vården och visa uppmuntran är avgörande för att patienten och dennes 

närstående ska ta sig igenom den svåra utmaningen som sjukdomen innebär (Bennet, 2017).  
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2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Detta arbete utgår från Orems (2001) vårdvetenskapliga perspektiv om egenvårdskapacitet 

och kapacitet för närståendeomsorg. Detta vårdvetenskapliga perspektiv lämpar sig väl för 

arbetet då det är av intresse att utforska närståendes erfarenheter av att vårda en patient som 

drabbats av stroke. Det är också av intresse då närstående besitter en egen hälsa som kan 

behöva omsorg. 

2.5.1 Egenvårdskapacitet och närståendeomsorg 

Orems (2001) teori delas in i tre delar, egenvårdsbrist, egenvård och omvårdnadssystem. 

Egenvårdsbrist och egenvård är begrepp som är knutna till patienten och dennes närstående 

medan begreppet omvårdnadssystem är knutna till sjuksköterskan. Orem (2001) menar att 

varje människa har en kapacitet till egenvård, det vill säga en förmåga att ta hand om sig själv 

för att upprätthålla liv och främja hälsa och välbefinnande. Att utföra egenvård är en 

medveten handling som måste läras in och medvetandegöras av individen. Det kan vara att 

exempelvis välja att äta sunt för att kroppen ska få i sig den bästa näringen, eller motionera 

för att upprätthålla den fysiska hälsan. Det kan också vara att ta hand om sig själv i en 

sjukdomssituation. Det handlar om att kunna utföra de basala behoven själv, så som att äta, 

dricka och utföra personlig hygien. Egenvårdskapaciteten sträcker sig inte enbart till 

individen själv utan Orem (2001) menar också att varje individ besitter en förmåga att utföra 

närståendeomsorg. Närståendeomsorg innebär en målinriktad handling att vårda hälsan hos 

någon som inte har förmågan att göra det själv. För att kunna utföra närståendeomsorg 

påpekar Orem vidare att den enskilda individen måste ha en kunskap om hur och varför en 

vårdhandling skall utföras och även kunna reflektera och planera sina handlingar. 

Egenvårdsbrist uppstår när ens egenvårdskapacitet inte räcker till. Det vill säga när individen 

inte kan tillgodose sina omsorgsbehov på egen hand. När egenvårdsbrist uppstår behövs stöd 

och hjälp från sjuksköterskan.  

2.5.2 Omvårdnadssystem 

Orem (2001) menar att sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att hjälpa både 

patienter och de närstående att utföra närståendeomsorg. Sjuksköterskans roll är att stötta 

patienten och de närstående i att utföra egenvård och hjälpa dem att återfå sin hälsa. 

Sjuksköterskan besitter en omvårdnadskapacitet som hon förvärvat genom teoretiska studier 

och genom praktiska erfarenheter. Sjuksköterskans uppgift är att urskilja egenvårdsbristen 

hos patienten och deras närstående för att sedan upprätta en plan för att patienten och 

närstående skall kunna tillfredsställa sina egenvårskrav. Sjuksköterskans roll är att styrka 

patientens egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan bygger upp omvårdnadssystem i samarbete 

med patient och närstående där målet är bevara eller återställa egenvårdsbalans. Det handlar 

således om att medvetet utveckla patientens förmåga till egenvård och även närståendes 

förmåga att utöva omsorg. Enligt Orem (2001) finns det tre olika omvårdnadssystem, ett 

fullständigt kompenserande system, ett delvis kompenserande system samt ett 

stödjande/undervisande system. I det fullständigt kompenserande systemet fungerar inte 

patientens egenvård alls och sjuksköterskan måste då kompensera genom att utföra 
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omsorgsfulla åtgärder. I det delvis kompenserande systemet pågår ett samarbete mellan 

patienten, närstående och sjuksköterskan för att kunna tillgodose patientens behov. I det 

stödjande och undervisande systemet besitter patienten förmågan att själv klara av att utföra 

egenvårdande aktiviteter med hjälp och stöd från sjuksköterskan.  

2.6 Problemformulering 

Att drabbas av stroke innebär en stor livsförändring för patienten. Stroke påverkar olika delar 

av hjärnan och beroende på vilken del av hjärnan som drabbas så visar sig skadorna olika. 

Förlamning, talsvårigheter och synrubbningar är bara några av de problem som kan uppstå 

efter en stroke. Vad dessa problem medför för konsekvenser är olika hos olika patienter. Det 

framkommer dock att få vård så snabbt som möjligt är av största vikt för att minska 

dödligheten och öka chansen till återhämtning. Det som framgår i tidigare forskning är att 

problemen inte enbart drabbar den enskilde patienten utan också de närstående. Enligt 

Hälso och sjukvårdslagen skall de närstående erbjudas stöd och hjälp i vårdandet av en 

patient med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Dock framgick det i en rapport 

från Socialstyrelsen att just detta krav på stöd och hjälpt till närstående inte uppfylldes i 

tillräckligt hög grad. Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet framgår det tydligt vad 

sjuksköterskans roll är, att stödja patienten och dess närstående till att ta tillvara sin 

egenvårdskapacitet och kapacitet till närståendeomsorg. Detta förutsätter då att 

sjuksköterskan på ett pedagogiskt sätt kan utbilda både patienten och de närstående om 

sjukdomstillståndet, vad det medför för konsekvenser samt hur rehabiliteringen ser ut och 

hur den bör genomföras. För att få en ökad förståelse för vad de närstående genomlever när 

deras familjemedlem drabbats av stroke bör således de närståendes erfarenheter undersökas. 

Genom att fastställa vilka erfarenheter som de närstående genomlever kan en 

kunskapsökning infinna sig hos de som arbetar inom vården, men också hos samhället i 

stort. Denna kunskapsökning kan leda till en förbättrad vård för patienter som drabbats av 

stroke och deras närstående.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva erfarenheter utifrån närståendes perspektiv när en familjemedlem 

drabbas av stroke. 
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4 METOD 

Examensarbetets metod är efter Fribergs (2012) struktur om kvalitativ allmän 

litteraturöversikt med analys av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt 

Friberg (2012) finns det olika motiv till varför denna metod utses, bland annat för att skapa 

en översikt av forskningsmaterialet som redan finns om det befintliga ämnet. Metoden har 

valts för att klargöra vilka erfarenheter som närstående genomlever när en familjemedlem 

drabbats av stroke.  

En litteraturöversikt inleds med att göra en litteratursökning baserat på det syfte som valts 

till arbetet för att skapa sig en förståelse om vad som finns skrivet på ämnet. Därefter 

begränsas sökningen med diverse urvalskriterier. Sammanfattningarna på funna artiklar 

läses därefter igenom för att se om det finns artiklar som svarar an på syftet. När artiklar 

valts ut görs en kvalitetsgranskning av valda artiklar. De artiklar som sedan klarar av 

granskningen utgör materialet i arbetet. Sedan analyseras studierna genom tre olika steg där 

det första steget handlar om att läsa igenom studierna ett flertal gånger för att få en förståelse 

om vad de handlar om. Steg två går sedan ut på att söka efter likheter och skillnader i valda 

artiklars syfte, metod och resultat. Därefter övergår analysen i steg tre som innebär att 

likheter och skillnader sammanställs i ett resultat och presentera dessa under passande 

rubriker (Friberg, 2012).  

4.1 Datainsamling och urval 

En litteraturöversikt inleddes med en litteratursökning relaterat till syftet för att se vad som 

fanns skrivet på området. För att fastställa vilka sökord som var relevanta till syftet gjordes 

en sökning på stroke och närstående i sökverktyget Svensk MeSH som är en termbank för 

medicin och vårdvetenskap. Genom en sökning i en ämnesordlista, så som Svensk MeSH, 

identifieras vilka ord som fungerar i den databas som sökningen genomförs i (Östlundh, 

2012). Sökningar relaterat till syftet har gjorts i databaserna Cinahl Plus samt PubMed då 

dessa databaser innefattar vårdvetenskapliga artiklar. Sökord som stroke, relatives, family 

caregivers och nursing användes för att få fram relevanta artiklar. I vissa sökningar gjordes 

en så kallad trunkering som innebär att endast ordstammen av ett ord skrivs in följt av ett 

trunkeringstecken (*) för att få fram alla möjliga böjningar av ordet. På detta vis talas det om 

för databasen att det är ord som börjar med den utvalda ordstammen som är av 

huvudintresse (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier som gjordes var att artiklarna skulle gå 

att relatera till examensarbetets syfte, vara publicerade mellan 2007-2018 samt att de skulle 

vara Peer Reviewed och finnas tillgängliga i full text. Då avgränsningen peer reviewed inte 

går att göra i databasen PubMed så har en sekundärsökning gjorts i databasen 

ULRICHSWEB för att säkerställa att artiklarna är refererade. Två av artiklarna inkluderade i 

datamaterialet är hämtade genom en manuell sekundärsökning i tidigare forskning. Det har 

också gjorts en sökning på dessa artiklar i databasen ULRICHWEB för att säkerställa att de 

är refererade. Inga begränsningar gjordes relaterat till ålder på patienter eller närstående. 

Det gjordes heller inga geografiska begränsningar eller begränsningar gällande endast 

hemsjukvård eller sjukhusvård. Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har 
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inkluderats då detta är lämpligt vid denna metod. Sökningen presenteras i bilaga A. Samtliga 

artiklar som valts har sammanställts i en artikelmatris för att få en överskådlig bild av vad de 

handlar om, se bilaga B.  

Av totalt 57 lästa sammanfattningar valdes 33 artiklar ut för kvalitetsgranskning då de ansågs 

svara på arbetets syfte. Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning (Friberg, 

2012). Granskningsfrågorna presenteras i bilaga C. Ett tillägg har gjorts i Fribergs (2012) 

struktur av granskningsfrågorna för att rangordna kvalitén på artiklarna som låg, medel och 

hög. Vid bedömning av kvalitativa artiklar ansågs kvalitén låg om artikeln svarade på 1-5 av 

granskningsfrågorna, medel om 6-9 av granskningsfrågorna uppfylldes, samt hög om 10-15 

av granskningsfrågorna uppfylldes. Vid bedömning av kvantitativa artiklar bedömdes 

kvalitén som låg om 1-4 av granskningsfrågorna uppfylldes, medel om 5-8 av 

granskningsfrågorna uppfylldes samt hög om 9-13 av granskningsfrågorna uppfylldes. Av de 

totalt 33 granskade artiklarna återstod 15 efter kvalitetsgranskningen. Av dessa 15 

exkluderades tre artiklar då de bara uppfyllde kriteriet för låg kvalitet. Därefter återstod 12 

artiklar som svarade på syftet i arbetet och utgör således datamaterialet i arbetet. Av de 

inkluderade artiklarna var 8 artiklar av kvalitativ ansats och 4 artiklar av kvantitativ ansats. 

4.2 Dataanalys 

Analysen har skett enligt den struktur som Friberg (2012) presenterar. Analysen delades upp 

i tre steg där samtliga artiklar först lästes igenom ett flertal gånger för att få en ökad 

förståelse för vad de handlade om. Därefter övergick analysen i steg två där likheter och 

skillnader jämfördes mellan artiklarna. Först lästes samtliga artiklars syften där likheter och 

skillnader sammanställs, därefter artiklarnas metod. Sist jämfördes likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Likheter och skillnader sammanställdes i ett dokument som låg till grund 

för resultatet. I steg tre sammanställdes artiklarnas resultat i passande teman. Detta gjordes 

genom att erfarenheter plockades ut ur artiklarnas resultat och sammanställdes i ett separat 

dokument för att ge en överskådlig bild av vilka erfarenheter som framträdde mest hos 

närstående. På så sätt kunde tre tydliga huvudteman urskiljas och dessa presenteras sedan 

under passande rubriker. 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Regler och riktlinjer har följts enligt CODEX (2018). För att resultatet ska vara tillförlitligt 

har oredlighet i forskningen undvikits, det vill säga att plagiat, förfalskad information, 

förvrängning av material eller vilseledning av läsaren inte förekommit. Ett kritiskt 

förhållningssätt har genomsyrat genom hela arbetet. För att säkerställa att resultatet är av 

god kvalitet har endast artiklar som är peer reviewed inkluderats. Peer reviewed innebär att 

artiklarna lästs och bedömts av två eller fler utomstående granskare som besitter samma 
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kompetens som författaren (NE, 2018). Utöver detta har artiklarna även genomgått en kritisk 

granskning enligt Friberg (2012). Under arbetets gång har också Polit och Becks (2012) 

kriterier om trovärdighet, giltighet och överförbarhet beaktats.  

6 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas syften och metod, 

därefter presenteras tre teman som framkom i artiklarnas resultat. Åtta av de tolv artiklarna 

är av kvalitativ ansats och fyra av de tolv artiklarna är av kvantitativ ansats.  

6.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod  

I denna del jämförs likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod. 

6.1.1 Likheter och skillnader i syfte  

Fyra av de tolv artiklarna var av kvantitativ ansats. Två av dessa fyra artiklar hade för avsikt 

att undersöka faktorer som påverkar närstående när en familjemedlem drabbats av stroke 

(Qui & Li, 2008; Vincent-Onabajo, Ali & Hamzat, 2013). Vincent-Onabajo et al. (2013) ville 

undersöka livskvaliteten hos närstående till de som drabbats av stroke och utvärdera om 

faktorer som ålder, kön, utbildning och arbetsstatus hade någon inverkan på livskvaliteten 

hos de som vårdade den strokedrabbade. Qui och Li (2008) ville däremot undersöka 

hanterings strategier hos den strokedrabbades närstående samt identifiera vilka faktorer som 

associerades med närståendes risk för depression och att identifiera vad som kunde förutspå 

depression. Almborg, Ulander, Thulin och Berg (2009) undersökte närståendes uppfattning 

om delaktighet vid utskrivning från en strokeavdelning medan Simon, Kumar och Kendrick 

(2009) hade för avsikt att undersöka när bedömningar skulle göras, vilka faktorer som bör 

beaktas under bedömningen samt om den närståendes risk av att drabbas av ångest kunde 

upptäckas tidigt.  

Åtta av de tolv artiklarna var av kvalitativ ansats. Sju av artiklarna hade alla för avsikt att 

undersöka någon form av upplevelse relaterat till att vara anhörig till någon som drabbats av 

stroke (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2012; Chen, 

Dongxia & De Bellis, 2016; Greenwood, Makenzie, Wilson & Cloud, 2009; Greenwood, 

Mackenzie, Cloud & Wilson, 2010; Wallengren, Segersten & Friberg, 2008; White, Brady, 

Saucedo, Motz, Sharp & Birnbaum, 2015). Två av artiklarna hade för avsikt att undersöka 

upplevelsen av att vara närstående till någon som drabbats av stroke (Bäckström & Sundin, 

2009; Wallengren, Segersten & Friberg, 2008). Wallengren et al. (2008) ville belysa de första 

sex månaderna från det att den strokedrabbade patienten skrivits ut från sjukhus medan 

Bäckström et al. (2009) hade för avsikt att undersöka det första året efter utskrivning. 
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Greenwood et al. (2010) undersökte upplevelsen av att vårda en närstående efter en stroke 

med speciellt fokus på förlusten av självbestämmanderätt medan Greenwood et al. (2009) 

fokuserade på hur den närståendes erfarenheter av att vårda en familjemedlem med stroke 

förändras med tiden. Cecil et al. (2013) undersökte hur livet var för de närstående till den 

som drabbats av stroke med fokus på vilka faktorer som påverkat deras liv. Chen et al. (2016) 

undersökte patienter och närstående som drabbats av stroke för första gången och deras 

upplevelse av delaktighet i rehabiliteringen. White et al. (2015) hade för avsikt att undersöka 

hur äldre patienter och deras närstående upplever återinskrivningen på sjukhus efter 

ytterligare en stroke. Endast en artikel hade inte för avsikt att undersöka upplevelsen av att 

vara närstående till någon som drabbats av stroke utan undersökte istället närståendes behov 

av information om sjukdomen och sjukdomsförloppet under de första sex månaderna efter 

insjuknandet i stroke (Wallengren, Segersten & Friberg, 2010).  

 

6.1.2 Likheter och skillnader i metod 

Fyra av de tolv artiklar var av kvantitativ ansats. Tre av dem var tvärsnittsstudier där 

datainsamlingen skett genom enkäter (Almborg et al. 2009; Qiu et al. 2008; Vincent-

Onabajo et al. 2013). Simon et al. (2009) genomförde en kohortstudie där datainsamlingen 

skett genom fullt strukturerade intervjuer i form av enkätfrågor med närstående till patienter 

som drabbats av stroke.  

Resterande åtta artiklar var av kvalitativ ansats och använde sig således av andra metoder. 

Tre av artiklarna använde sig av djupintervjuer med öppna frågor som spelats in och sedan 

transkriberats (Greenwood et al. 2009; Greenwood et al. 2010; Wallengren et al. 2010). Två 

av artiklarna använde sig av narrativa intervjuer som spelats in och sedan transkriberats 

(Bäckström et al. 2009; Wallengren et al. 2008). Tre av artiklarna använde sig av 

halvstrukturerade intervjuer som spelats in och transkriberats (Cecil et al. 2013; Chen et al. 

2016; White et al. 2015). Chen et al. (2016) utförde sina intervjuer via telefon.  

6.2 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

Vid sammanställning av resultatet framkom tre teman relaterat till erfarenheter hos 

närstående när en familjemedlem drabbats av stroke. Dessa erfarenheter presenteras som 

teman i tabell 1. Resultatet från kvalitativa och kvantitativa artiklar har inte särskiljs utan 

presenteras båda i löpande text.  

 

 

 

 



14 

Tabell 1. Närståendes erfarenheter 

Erfarenheter 

En förändrad livssituation 

Behovet av information  

Betydelsen av stöd 

 

6.2.1 En förändrad livssituation 

Det framkom att närstående upplevde att de förlorade sitt sociala liv och arbete när deras 

familjemedlem drabbades av stroke (Cecil et al. 2013). Rollen som vårdare gjorde att 

närstående kände sig isolerade och begränsade i sin vardag. De upplevde att de var en 

förlängning av den strokedrabbades kropp och att de var i tjänst dag och natt (Bäckström et 

al. 2009; Chen et al. 2016; Wallengren, 2008). Närstående kunde inte vara spontana i 

samma utsträckning som tidigare, middagar med vänner eller att gå ut på café krävde mycket 

planering. De upplevde det som orättvist gentemot den strokedrabbade ifall de skulle gå ut 

och ha roligt när den strokedrabbade inte kunde det i samma utsträckning som tidigare. 

Närstående var tvungna att hitta nya strategier för att hantera den förändrade 

livssituationen. Dessa strategier bestod i att få mat hemkört eller att ringa till vänner i telefon 

istället för att träffas fysiskt (Greenwood et al. 2010). Den förändrade livssituationen innebar 

att närstående levde i en publik miljö där de inte hade möjlighet att dra sig undan för egen 

tid. Närstående upplevde att deras hem blev ett öppet hus för hemtjänstpersonal och att de 

var tvungna att leva efter ett strukturerat schema (Wallengren et al. 2008). Närstående 

upplevde en rädsla för att den strokedrabbade skulle drabbas av ytterligare en stroke eller 

annan sjukdom. Även rädslan att deras egen hälsa skulle försämras påverkade de närstående 

(Cecil et al. 2013; Greenwood et al. 2009) Det framkom att närståendes psykiska hälsa 

påverkades. De uppvisade symptom som sömnbrist, panikattacker, trötthet, oro, irritation, 

depression och stress (Cecil et al. 2013; Qui et al. 2008; Simon et al. 2009). Vidare framkom 

att närstående som vårdade en strokedrabbad familjemedlem led av psykiska påfrestningar i 

större utsträckning än de som inte vårdade en familjemedlem. Den psykiska påfrestningen 

kunde upptäckas snabbare hos närstående som var kvinnor än de närstående som var män. 

Det framkom att endast 10 % av de närstående som led av psykiska påfrestningar fick stöd 

och hjälp för dessa påfrestningar (Simon et al. 2009). Närståendes fysiska hälsa påverkades 

också och visade sig genom magproblem, högt blodtryck och fysisk smärta (Wallengren, 

2008). Livskvalitén hos de närstående påverkades av relationen de hade till den 

strokedrabbade. De närstående som inte var inom den närmsta familjen hade bättre 

livskvalité än de som var syskon, förälder, hustru eller make till den strokedrabbade. 

Närstående som var unga hade bättre livskvalité än de som var äldre, både när det gäller den 

psykiska och fysiska hälsan. Det framkom även att de närstående som inte hade någon 

utbildning eller var arbetslösa hade sämre livskvalité (Vincent Onabajo et al. 2013). 

Närståendes relation till den strokedrabbade påverkades också av den förändrade 

livssituationen. Beteendeförändringar hos den strokedrabbade ledde till en känsla av 

osäkerhet hos den närstående. Det framkom att ha rutiner i vardagen och att fokusera på att 
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leva i nuet kunde reducera dessa känslor av osäkerhet hos de närstående (Greenwood et al. 

2009). Den förändrade livssituationen medförde att närstående sörjde den strokedrabbade 

samtidigt som de var tvungna att vårda honom eller henne. Det framkom att relationen 

mellan den närstående och den strokedrabbade inte var jämställd då den närstående ansåg 

att de gav mer än vad de fick tillbaka. De saknade någon att dela vardagliga problem med 

samtidigt som de längtade efter närhet och ömhet (Bäckström et al. 2009). I det akuta 

skeendet tenderade närstående att tänka positivt istället för negativt för att hantera de 

stressfaktorer som uppstod i samband med sjukdomen. En tid senare framkom att 

närstående utvecklade depressioner på grund av en rad olika omständigheter. Den 

strokedrabbades kognitiva status ledde ibland till kommunikationsbrist mellan den 

närstående och den strokedrabbade vilket ökade stressen hos den närstående. Närstående 

fick ta ett större ansvar i hemmet samtidigt som de var tvungna att sköta om sitt arbete och 

den strokedrabbade vilket också det ledde till en ökad stress hos den närstående (Qui et al. 

2008). Psykisk påfrestning upptäcktes tidigare hos närstående som var kvinnor än de som 

var män. Det framkom att detta berodde på att kvinnor hade mer förväntningar på vad den 

vårdande situationen skulle innebära. Psykiska påfrestningar framkom även hos de 

närstående som var män, men upptäcktes först när den vårdande situationen infann sig och 

blev verklighet (Simon et al. 2009). Det framkom att rutiner var av stor betydelse i den 

förändrade livssituationen. Rutiner minskade känslan av osäkerhet hos de närstående och 

gav dem mer kontroll över livet. Närstående införde strukturerade scheman där varje 

familjemedlem såg vad som förväntades av dem gällande vården kring den strokedrabbade. 

Det framkom att fokus var att leva här och nu och att humor var av stor betydelse för att 

kunna hantera den förändrade livssituationen (Greenwood et al. 2009).  

6.2.2 Behovet av information 

Det framkom att behovet av information och kunskap var stort hos de närstående. I det akuta 

skeendet handlade behovet om att få information om vad den medicinska situationen 

innebar, vad stroke var, vilka undersökningar som gjordes, hur behandlingen såg ut, vilka 

komplikationer som kunde uppstå, hur prognos och tillfrisknande såg ut samt hur 

rehabiliteringen skulle gå till (Wallengren et al. 2010). Det framkom att närstående utöver 

generell information om stroke var i behov av mer specifik information som rörde just deras 

situation. Närstående upplevde att den information de fick var knapphändig och att läkare 

och sjuksköterskor som var ansvariga för patienten var svåra att få tag på (Cecil et al. 2013). 

Närstående upplevde att det var svårt att tillskansa sig den information de fick då de 

upplevde dialogen mellan dem själva och sjuksköterskan som begränsad samt att 

sjukdomssituationen var överväldigande. Närstående önskade att de fått med sig en broschyr 

om sjukdomen och dess efterföljder för att kunna tillskansa sig informationen i lugn och ro 

(White et al. 2015). De flesta närstående hade hört talas om stroke men visste inte vad det 

innebar förrän de själva och deras familjemedlem drabbats. Först då sjukdomen inträffat 

förstod de hur lite de visste om sjukdomen och dess efterföljder och således blev behovet av 

att tillskansa sig information viktigt. Närståendes sökande efter information gick också att 

härleda till patientens hälsostatus. Om patientens hälsostatus inte försämrades var behovet 

av information inte lika stort som när patientens hälsostatus faktiskt försämrades 

(Wallengren, 2010). Information om vad som väntade när den strokedrabbade och den 
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närstående kom hem upplevdes ibland bristfällig. Närstående hade lite kunskap om den 

strokedrabbades medicinering och visste inte alltid om verkningsmekanismen eller 

administreringssättet. Närstående insåg inte hur komplext sjukdomstillståndet var och 

önskade att läkare och sjuksköterskor hade varit mer tydliga i sin information (White et al. 

2015). Nästan hälften av närstående ansåg att de inte fått den information som de behövde 

om den strokedrabbades vård efter utskrivning. Närstående var missnöjda över att inte få 

vara delaktiga i att upprätta mål för den strokedrabbade patienten. Det framkom dock att 

detta berodde på hur lång tid den strokedrabbade var inskriven på sjukhuset. De närstående 

som vistats med den strokedrabbade patienten under en längre tid på sjukhuset ansåg att de 

varit mer delaktiga i utskrivningsplaneringen än de som stannade på sjukhuset en kortare tid 

(Almborg et al. 2009).  

6.2.3 Betydelsen av stöd 

Det framkom att närstående trodde att stroke var det mest akuta tillståndet jämfört med 

andra akuta sjukdomar och ifrågasatte många gånger varför vårdpersonal inte gjorde mer för 

den strokedrabbade. Närstående ifrågasatte vårdpersonalens engagemang och tyckte att de 

borde få mer information relaterat till vad de hade för stöd från vården efter att de blivit 

utskrivna från sjukhus och huruvida uppföljningsbesök kom att bli aktuellt. Några månader 

efter insjuknandet i stroke kom informationsbehovet att handla om den närståendes egen 

hälsa. De ville veta vilka reaktioner de kunde förvänta sig relaterat till den psykiska såväl som 

den fysiska hälsan. Det framkom att information om hur de skulle hantera den nya 

situationen blev allt viktigare (Wallengren et al. 2010). Det framkom att närstående saknade 

stöd från vårdpersonal genom den svåra perioden som sjukdomen innebar. Närstående 

upplevde att ansvaret för den strokedrabbade ofta låg på dem som närstående och att de 

många gånger stod själva, övergivna av professionell personal. Närstående upplevde att de 

blev bortglömda och att vårdpersonalen endast fokuserade på vad den strokedrabbade 

behövde hjälp med (Bäckström et al. 2009). Närståendes samarbete med vårdpersonalen 

varierade efter att den strokedrabbade blivit utskriven från sjukhus, vissa tyckte att de fick 

för lite stöd medan andra tyckte att de fick den stöttning de behövde. Det framkom att en del 

närstående inte var tillräckligt förberedda för att bli utskrivna från sjukhus och ansåg sig 

behöva mer stöd. Det framkom att närstående som hade stöd av varandra i sin familj hade 

lättare att hantera den nya livssituationen som sjukdomen medförde (Cecil et al. 2012). Det 

framkom att närstående tyckte det var svårt att strukturera upp vården för den 

strokedrabbade själv och ansåg sig behöva stöttning från sjuksköterskor med att planera 

vården. Närstående ansåg att de inte var tillräckligt förberedda för att rehabilitera den 

strokedrabbade i hemmet (Chen et al. 2015). Närstående saknade en kontinuitet med den 

hemtjänstpersonal som hjälpte dem med vården. Det var alltid olika vårdpersonal och de 

kom och gick på obestämda tider. De närstående ansåg också att de inte fått den hjälp de 

behöver avseende hjälpmedel i hemmet för att kunna vårda den strokedrabbade på bästa 

sätt. Det framkom att kommunikationen med hemtjänsten var bristfällig (Greenwood et al. 

2010). Närstående ansåg sig lite delaktiga i vården kring den strokedrabbade. 84 % av 

närstående ansåg sig inte haft möjlighet att vara delaktiga i diskussionen kring den 

strokedrabbades undersökningar och behandlingar (Almborg et al. 2008). Det framkom att 

stödet för de närstående varierade, då vissa inte hade nära familj medan andra hade stort 
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socialt nätverk med både familj och vänner. De fanns de närstående som hade stora sociala 

nätverk men som ändå upplevde sig som isolerade medan andra närstående inte hade något 

socialt nätverk alls men ändå var nöjda med tillvaron (Simon et al. 2009; White et al. 2014). 

Det framkom att stöd från övriga familjemedlemmar och andra personer i den närståendes 

närhet var av betydelse för att kunna hantera vardagen. Vissa familjer hade utarbetade 

scheman där familjemedlemmar hjälptes åt att vårda den strokedrabbade. Andra närstående 

fick stöttning av grannar som erbjöd sig handla mat och köpa tidningen åt dem. Det framkom 

också att stödet av betald hjälp också var av stor betydelse då den närstående kunde spendera 

mer kvalitetstid med den strokedrabbade medan hemtjänsten gjorde ärenden åt dem. 

Hemtjänsten var också av social betydelse för både den närstående och den strokedrabbade 

då de saknade ett socialt liv och uppskattade deras besök (Greenwood et al. 2010).  

7 DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva erfarenheter utifrån närståendes 

perspektiv när en familjemedlem drabbas av stroke. Nedan förs en reflekterande diskussion 

av det resultat som framkommit. Diskussionen inleds med en resultatdiskussion där det förs 

separata diskussioner gällande artiklarnas syfte, metod och resultat. Därefter förs en 

metoddiskussion och en etikdiskussion. Till sist kommer förslag på fortsatt forskning att 

presenteras.  

7.1 Resultatdiskussion 

Nedan förs en resultatdiskussion relaterat till likheter och skillnader i syfte och metod i 

litteraturstudiens inkluderade artiklar och därefter en diskussion relaterat till de teman som 

framkom i resultatet.  

7.1.1 Syfte och metod 

Datamaterialet till detta examensarbete bestod av tolv artiklar. Tre av artiklarna använde sig 

av tvärsnittsstudier där datainsamlingen skett genom enkäter (Almborg et al. 2009; Qui et al. 

2008; Vincent-Onabajo et al. 2012). Tvärsnittsstudier används med fördel för att få eller 

uppnå en beskrivande bild av ett ämne. Deltagarna har på så sätt möjlighet att vara helt 

anonyma i sina svar då ingen närvarar för att överse hur deltagarna svarar. Svagheterna 

ligger i att ej kunna se orsakssamband. Deltagarna har inte möjlighet att utveckla sina svar 

och det kan vara svårt att få fram känslor och upplevelser vilket resulterar i att den djupare 

förståelsen för ämnet går förlorad. En av de kvantitativa artiklarna var en kohortstudie med 

fullt strukturerade intervjuer (Simon et al. 2009). Kohortstudier kan med fördel användas för 

att se samband mellan olika variabler och förändringar över tid. Svagheterna ligger då i att 
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det finns risk för bortfall. Enligt Polit och Beck (2012) så är reliabilitet ett viktigt kriterium i 

kvantitativ ansats.  

Tre av artiklarna använde sig av djupintervjuer där intervjuerna spelats in och sedan 

transkriberats (Greenwood et al. 2009; Greenwood et al. 2010; Wallengren et al. 2010). 

Fördelen med att använda sig av djupintervjuer är att deltagaren får möjlighet att berätta 

utifrån egna erfarenheter samt att svaren ofta öppnar upp till följdfrågor som ger ett djup i 

berättelsen. Nackdelen är att informationen som framkommer kan bli subjektiv då 

följdfrågorna som ställs kan vinklas till intervjuarens fördel. Två av artiklarna använde sig av 

narrativa intervjuer där deltagarna får möjlighet att berätta utifrån sina erfarenheter 

(Bäckström et al. 2009; Wallengren et al. 2008). Detta gör det möjligt att fånga innebörden 

av ett fenomen. Tre av artiklarna använde sig av halvstrukturerade intervjuer (Cecil et al. 

2013; Chen et al. 2016; White et al. 2015). Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att 

deltagaren har möjlighet att vara öppen och berätta utifrån sig själv samtidigt som fokus 

kring ämnet kvarstår då det inte är möjligt att sväva ut i svaren lika mycket som vid en 

ostrukturerad intervju. Enligt Polit och Beck (2012) är trovärdighet ett kriterium för 

kvalitativ forskning och ger ett förtroende om att forskningen är trovärdig.  

Samtliga artiklars syften gick att relatera till närståendes erfarenheter när en familjemedlem 

drabbats av stroke. Genom att inkludera artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats ges 

ett bredare perspektiv inom det valda ämnesområdet. I studien av Qui et al. (2008) var syftet 

att undersöka vilka strategier närstående hade för att hantera den nytillkomna situationen 

med stroke genom att använda sig av en kvantitativ metod. I studien av Cecil et al. (2013) 

användes istället en kvalitativ metod där syftet var att undersöka hur närstående hanterar 

omsorgen kring den strokedrabbade patienten och hur det påverkar deras liv. Dessa syften 

liknar varandra men innehållet i artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta 

kan ses som en styrka då artiklarna ger ett bredare perspektiv inom samma ämnesområde. 

En av artiklarna hade avsikt att undersöka närståendes behov av information under 

sjukdomen och sjukdomsförloppet snarare än upplevelsen av att vara närstående 

(Wallengren et al. 2010). Detta anses ändå svara an på arbetets syfte då behovet av 

information också handlar om närståendes erfarenheter.  

7.1.2 Resultat 

I resultatet framkommer det att stroke innebär en förändrad livssituation för närstående. 

Vardagen blir inte längre sig lik och den närståendes sociala liv förändras drastiskt när deras 

familjemedlem drabbas av stroke. Närstående blir begränsade i sin vardag och kan inte 

utföra aktiviteter spontant i samma utsträckning som tidigare. Det framkommer i tidigare 

forskning att stroke innebär ett trauma för den som drabbats och de kroppsliga 

förändringarna gör patienten beroende av sina närstående (Kitson et al. 2013). I resultatet 

framkommer att sjukdomen gör att närstående och den strokedrabbade inte längre är 

jämställda i sin relation då den strokedrabbade står i just beroendeställning gentemot den 

närstående. Givandet och tagandet i relationen är således något som uteblir mellan den 

närstående och den strokedrabbade. Närståendes relation till den strokedrabbade blir också 

lidande då sjukdomen medfört beteendeförändringar. I tidigare forskning påvisas att 
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beteendeförändringar hos den strokedrabbade förekommer ofta och att stroke till synes ofta 

har negativa följder men att det inte alltid behöver vara så (Vogelsang et al. 2014). Det 

framkom exempelvis i resultatet att ett sätt att hantera den strokedrabbades 

beteendeförändringar och således övervinna känslan av osäkerhet var att skaffa sig fasta 

rutiner i vardagen. Närstående fokuserade även på att leva i nuet då de blev mer medvetna 

om att livet var skört och att det kunde komma att förändras när som helst. I tidigare 

forskning så framkommer just detta, att sjukdomen också kunde medföra positiva 

förändringar så som att förändra sina levnadsvanor för att förebygga ohälsa och risken för en 

till stroke (Brunborg et al. 2014). Det framkom också i resultatet att den förändrade 

livssituationen ofta medförde en psykisk påfrestning för den närstående. Sjukdomen innebar 

en stress där närstående genomgick depressioner och led av sömnproblematik och 

panikattacker. Det framgick att de även led av fysiska besvär och blev mer medvetna om sin 

egen hälsa vilket resulterade i en rädsla i att de skulle hända dem själva något som i sin tur 

skulle göra att de inte längre kunde ta hand om den strokedrabbade. Enligt Orem (2001) har 

alla en egenvårdskapacitet och en kapacitet för närståendeomsorg och när detta inte går att 

tillgodose så kallas det egenvårdsbrist. Av det som framkommer ur resultatet påverkas 

närståendes psykiska välmående avsevärt av den förändrade livssituationen. Detta gör i sin 

tur att närstående inte kan tillgodose sin egenvårdskapacitet och på så sätt också inte utföra 

god närståendeomsorg. När en person drabbas av sjukdom som kräver mycket vård har 

personen och dennes närstående rätt enligt lag att få stöd och hjälp från kommun och 

landsting (SFS 2017:810). Det framkommer i resultatet att den förändrade livssituationen 

medför att hemtjänstpersonal vistas mycket i hemmet vilket gör att närstående upplever att 

de lever i en publik miljö och inte kan dra sig undan för egen tid. Stress är således något som 

påverkar den närstående ständigt i den förändrade livssituationen. Om hemtjänst och 

närstående skulle samarbeta kanske den närståendes kapacitet för närståendeomsorg 

förbättras. Enligt Patientlagen (SFS:2014:821) har nämligen närståendes rätt till 

självbestämmande och delaktighet i vården kring den som drabbats av sjukdom.  

I resultatet framkommer att närståendes behov av information om sjukdomen är stor. 

Närstående upplevde att informationen många gånger var bristfällig och den information 

som gavs endast var generell. Närstående ville ha mer specifik information om hur de ska 

vårda just sin familjemedlem. Det fanns ofta problem gällande den strokedrabbades 

medicinering då närstående upplevde att de många gånger inte visste vad medicinen var för 

något eller vad den gjorde för att hjälpa den strokedrabbade. I tidigare forskning framgår det 

att sjuksköterskan har en lika viktig roll att ta hand om de närstående som de strokedrabbade 

(Rejnö et al. 2013). Sjuksköterskan skall finnas där lika mycket för patienten som för de 

närstående. Det framgår också i Hälso- och sjukvårdslagen att närstående har rätt till stöd 

och hjälp. Det framkom i resultatet att närstående behövde mer information om vad som 

väntade dem när deras familjemedlem blev utskriven från sjukhus. I många fall upplevdes 

informationen de närstående fick från läkare och sjuksköterskor som bristfällig vid 

utskrivning av deras familjemedlem. Det kunde leda till en känsla av överväldigande hos de 

närstående. I tidigare forskning påvisas det att sjuksköterskans kompetens är avgörande och 

en förutsättning för att kunna erbjuda patienten vård som håller god kvalitet. Följaktligen 

borde även denna kompetens gälla för att erbjuda närstående en god vård. I resultatet 

framkommer också att närstående saknade information om vad de hade för rättigheter från 
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vården efter utskrivning från sjukhus. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid 

stroke (2017) framgår det att uppföljning efter stroke är viktigt för bästa rehabilitering och 

återhämtning. Detta är också av störta vikt för närstående då de är den strokedrabbades 

främsta vårdare. Således borde närstående få adekvat information från sjukvården för att 

kunna vårda sin familjemedlem på bästa sätt. Orem (2001) beskriver för att en individ ska 

kunna utföra närståendeomsorg måste de ha kunskap om hur och varför en 

omvårdnadshandling ska utföras samt att de ska kunna planera och reflektera över sina 

handlingar. För att närstående då ska kunna utföra närståendeomsorg på bästa sätt måste 

således sjukvården informera om vad den strokedrabbade behöver för vård och omsorg samt 

hur de ska gå tillväga för att genomföra de planerade omvårdnadshandlingarna.  

I resultatet framkommer att betydelsen av stöd från andra familjemedlemmar eller från 

vårdpersonal var viktigt för att kunna hantera det nya livet som sjukdomen förde med sig. De 

som hade stöd från andra familjemedlemmar hade lättare att anpassa sig till den nya 

livssituationen. Det visade sig också att stödet för de närstående varierade då de hade olika 

sociala nätverk. Närstående upplevde också bristande stöd från professionell personal och 

tyckte att vården endast fokuserade på den strokedrabbade och inte hur de närstående 

upplevde det nya livet med stroke. Enligt Orem (2001) har sjuksköterskan en viktigt och 

betydande roll i att hjälpa de närstående att utföra närstående omsorg. Sjuksköterskan ska 

kunna urskilja egenvårdsbrist hos den närstående och utifrån detta upprätta en plan för att 

den närstående ska kunna tillfredsställa sina egenvårdsbehov. Av det som framkommer ur 

resultatet är närstående i behov av det som Orem (2001) kallar delvis kompenserande system 

där sjuksköterskan samarbetar med patient och närstående för att kunna tillgodose och 

utföra närståendeomsorg och även återfå sin egen hälsa. När sedan närståendes förmåga till 

närståendeomsorg förbättrats skall sjuksköterskan finnas där för de närstående och 

patienten i det som Orem (2001) kallar för det stödjande och undervisande systemet. 

Sjuksköterskan ska således vara en stöttepelare för både patient och närstående så kan 

egenvårdskapaciteten hos de båda har möjlighet att förbättras. På detta vis kan närstående få 

den stöd och hjälp som livet med sjukdomen stroke kräver.  

7.2 Metoddiskussion 

Den metod som valdes var litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) struktur. Syftet var att 

beskriva erfarenheter utifrån närståendes perspektiv när en familjemedlem drabbats av 

stroke. Denna metod valdes då den ansågs adekvat för att se vad det fanns för forskning inom 

det valda området. Enligt en litteraturöversikt ska datamaterialet utgå från både kvalitativ 

och kvantitativ data. Då syftet handlade om närståendes erfarenheter av stroke ansågs detta 

vara lämpligt för att få fram ett rättvist resultat. Fördelen med att göra en litteraturöversikt 

var också att det skapar evidens för det som undersöks då materialet är en sammanställning 

av redan tidigare forskning. Ett annat alternativ för att få fram närståendes erfarenheter när 

en familjemedlem drabbats av stroke hade varit att göra en empirisk studie i form av 

intervjuer eller fokusgrupper. Detta kunde dock inte möjliggöras på grund av att tidsramen 

för detta arbete var begränsat samt att endast personal får intervjuas och ej patienter. 
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Databaserna Cinahl plus och PubMed har används vid sökning av datamaterial då dessa 

databaser innefattar vårdvetenskapliga artiklar. Urvalet har bestått av artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. För att säkerställa artiklarnas kvalitet har endast artiklar 

som blivit peer reviewed inkluderats. Denna avgränsning går att göra direkt i databasen 

Cinahl Plus men inte i PubMed. Således har en sökning i databasen ULRICHSWEB gjorts på 

samtliga artiklar som hämtats ur databasen PubMed för att säkerställa att de är refererade. 

För att säkerställa kvaliteten ytterligare har samtliga artiklar granskats utifrån Fribergs 

(2012) struktur. Ett tillägg gjordes i form av att rangordna kvaliteten på artiklarna i form av 

låg, medel och hög. Denna ändring kan ha minskat trovärdigheten på arbetet då det gjorts 

egna värderingar om vart gränsen mellan låg, medel och hög kvalitet ligger.  

Analysen har genomförts enligt Fribergs (2012) struktur där analysen delas upp i tre steg. 

Först lästes artiklarna ett flertal gånger för en känsla för vad de handlade om, därefter 

jämfördes likheter och skillnader artiklarna emellan för att sedan sammanställas till ett 

resultat. Detta var ett bra tillvägagångssätt för att ge en överskådlig bild om vad som fanns 

skrivet på området. Trots att metoden lästs noga ur Fribergs (2012) litteratur så ansågs 

metoden svår att förstå då det inte var tydligt strukturerat om vilka ramar författaren ska 

hålla sig inom.  

Metoden litteraturöversikt ansågs lämpa sig väl för syftet då den inkluderade både artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ ansats vilket gav en bred bild om vad som fanns skrivet på ämnet. 

Detta ökade också giltigheten i examensarbetet. Polit och Beck (2012) menar att resultat som 

presenteras på olika sätt kan bidra till att öka giltigheten i ett arbete. Andra metoder hade 

kunnat väljas så som att göra en systematisk litteraturstudie där nyckelfynd kunnat plockas 

ut ur artiklarna för att få fram närståendes erfarenheter av stroke. Denna metod valdes dock 

inte för att den ansågs vara mer begränsad till endast kvalitativa studier. Arbetet bygger 

på tolv vetenskapliga artiklar. Endast fyra av dessa är av kvantitativ ansats medan resterande 

åtta är av kvalitativ ansats. Vid sökning var övervägande artiklarna av kvalitativ ansats. Då 

syftet var att undersöka närståendes erfarenheter av stroke ansågs detta svara an på syftet väl 

då deltagarna i studien kunde beskriva sina erfarenheter med ord. Kvantitativa artiklar 

innehöll mer siffror och statistik, dock ansågs artiklarna komplettera varandra väl under 

analysen. Deltagare i de kvantitativa artiklarna hade möjlighet att svara på enkäter anonymt 

vilket ansågs vara en fördel. Då enkäterna bestod av bestämda frågor fanns inte utrymme för 

egen tolkning vilket också ansågs vara en fördel. Inga exkluderingar gjordes relaterat till 

geografisk placering då det ansågs att stroke och strokevård är relevant över hela världen 

oavsett vilket land individen bor i. Detta kan dock ses som en nackdel då strokevård ser olika 

ut i världen och den allmänna välfärden inte ser ut som den gör i Sverige.  

För att säkerställa att arbetet var av god kvalitet utgick arbetet från de kvalitetskriterier som 

Polit och Beck (2012) beskriver. Dessa kvalitetskriterier är trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet. Trovärdighet handlar om huruvida resultatet är trovärdigt eller inte, det vill 

säga om det funna resultatet är tillförlitligt eller inte och om det går att reproducera. Enligt 

Polit och Beck (2012) handlar giltighet om huruvida det som undersöks är sant eller inte, det 

vill säga om forskaren använder sig av rätt mätinstrument och mäter det som arbetet har för 

avsikt att mäta för att få fram ett sant resultat. Då detta arbete hade för avsikt att undersöka 

närståendes erfarenheter när en familjemedlem drabbats av stroke ansågs det lämpligt att 
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göra detta genom att sammanställa redan tidigare forskning i en litteraturöversikt. Genom 

att göra på det viset styrks arbetets trovärdighet och giltighet. Polit och Beck (2012) menar 

att överförbarhet handlar om huruvida det funna materialet går att överföra till andra 

geografiska platser och med andra deltagare och ändå få fram samma resultat. Det funna 

resultatet i detta arbete är en sammanställning av tidigare forskning och många av artiklarna 

hade ursprung i andra länder än Sverige, detta kan styrka överförbarheten i arbetet. Det ska 

dock tas i beaktning att erfarenheterna av att vara närstående till någon som drabbats av 

stroke kanske hade sett olika ut om materialet endast var av svensk kontext. Erfarenheter kan 

påverkas av omkringliggande faktorer i samhället som exempelvis ålder, kön, miljö, 

levnadsstandard och samhällsekonomiska strategier. 

7.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet bygger på tolv artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. För att 

säkerställa deras kvalitet var det av största vikt att artiklarna granskades (Friberg, 2012). 

Utöver granskning av artiklarna har endast artiklar som blivit peer reviewed inkluderats för 

att säkerställa att de blivit refererade. Regler och riktlinjer enligt CODEX (2018) har följts 

genom hela arbetets gång för att undvika oredlighet i forskning. Under arbetets gång har 

Polit och Becks (2012) kvalitetskriterier funnits med i tankarna för att ha ett reflekterande 

förhållningssätt. Då artiklarna var skrivna på engelska fanns en risk för tolkning. För att 

undvika detta i så stor utsträckning som möjligt har artiklarna lästs ett flertal gånger för att få 

en ökad förståelse för den skrivna texten. Utöver det har engelskt lexikon använts för att 

undvika feltolkningar av ord. Ingen etikprövning har behövts göras i detta arbete då arbetet 

baseras på redan tidigare forskning. I de granskade artiklarna framgår även att de inhämtat 

etiska tillstånd för genomförandet av sina studier.  

8 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva erfarenheter utifrån närståendes perspektiv när en familjemedlem 

drabbas av stroke. Det framkom att den akuta sjukdomen och dess efterföljder orsakar stora 

livsförändringar för både patienten och den närstående. Närståendes upplevelser av 

sjukdomen är olika och yttrar sig således också olika. Ofta påverkas den närståendes egen 

hälsa på ett eller annat sätt. Behovet av information ansågs vara av stor vikt för närstående 

då detta kan hjälpa dem att bearbeta den situation som de ställts inför. Att känna stöd från 

familj och vänner ansågs också vara av stor vikt för att hantera det nya livet med stroke. 

Sjuksköterskans roll i detta är också betydelsefull då de besitter kunskap som de närstående 

inte har. Med den kompetens som sjuksköterskan besitter kan hon vara ett stöd för såväl 

närstående som för patienten. I mångt och mycket glöms närståendes behov och 

välbefinnande bort när en familjemedlem drabbas av stroke. Sjukvården behöver fokusera på 
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att rehabilitera närstående, precis som patienten och att individanpassa vården så att 

närståendes behov också tillgodoses.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning  

I fortsättningen bör det forskas mer på närståendes upplevelser av att vårda en 

familjemedlem ur svensk kontext för att få en ökad förståelse för vad deras erfarenheter är. 

På så sätt kan det skapas en strukturerad plan för hur vården för närstående bör se ut i 

Sverige. Det skulle också vara av intresse att undersöka hur erfarenheter skiljer sig åt 

beroende på när i livet den närstående drabbas, det vill säga att forskning baserat på ålder 

skulle vara av betydelse. Ett annat förslag är att undersöka om det redan finns 

standardiserade vårdplaner för att ta hand om närstående i situationer där 

familjemedlemmar drabbas av långvarig sjukdom. Ytterligare ett förslag är att undersöka 

vilka faktorer som påverkar närståendes upplevelser av att leva med någon som drabbats av 

stroke och på så sätt få fram om det finns faktorer som bör undvikas och om det finns 

faktorer som bör lyftas fram. Det är viktigt att undersöka närståendes välmående då de är 

dem som står patienten närmast.  
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 1  

BILAGA – B ARTIKELMATRIS 

Författare, år Artikel, tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Almborg, A., Ulander, 

K., Thulin, A., & Berg, 

S., 2009 

Discharge planning of 

stroke patients: the 

relatives' perceptions 

of participation. 

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Att beskriva närståendes 

upplevda delaktighet i 

utskrivningsplaneringen 

för patienten med stroke.  

Kvantitativ studie.  

Enkäter till anhöriga 

med frågor som 

handlade om 

delaktighet i 

utskrivningsplanering 

för strokepatienten.  

152 närstående deltog i 

studien.  

56-68 % av anhöriga 

upplevde att de var väl 

informerade om 

sjukdomen. 46-53% 

upplevde att de inte fick 

någon information om 

omvårdnad, 

medicinering, 

rehabilitering och stöd. 

80 % upplevde att de inte 

var delaktiga alls i 

patientens mål och 

behov. Närstående 

upplevde att de behövde 

mer information och 

kunskap om stroke och 

omsorg, rehabilitering, 

medicinering och stöd. 

De behöver också vara 

mer delaktiga i patientens 

målsättningar och lära sig 

identifiera patientens 

behov.  

  

Hög 



 2  

Bäckström, B., & 

Sundin, K., 2009 

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: a qualitative 

study.  

 

International Journal 

Of Nursing Studies 

Att belysa upplevelsen av 

att vara en medelålders 

nära släkting till en 

person som drabbats av 

stroke. 

Kvalitativa intervjuer 

som transkriberades 

ordagrant och 

analyserades med 

hjälp av en tematisk 

innehållsanalys.  

9 medelålders 

närstående deltog i 

studien.  

Fyra teman framkom:  

Att försonas med en 

förändrad livsstil. 

Befrielse från dåligt 

samvete.  

Att gå från 

självförnekelse till 

själverkännande. 

Att vara utanför.  

Hög 

Cecil, R., Thompson, 

K., Parahoo, K., & 

McCaughan, E., 2013 

Towards an 

understanding of the 

lives of families 

affected by stroke: a 

qualitative study of 

home carers.  

 

Journal Of Advanced 

Nursing 

Att undersöka hur 

anhöriga hanterar 

omsorgen av 

strokepatienten samt 

vilka faktorer som 

påverkar deras liv.  

Kvalitativa 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

anhöriga ca 6 veckor 

efter utskrivning från 

sjukhus.  

30 närstående deltog i 

studien, 25 kvinnor 

och 7 män.  

Tre teman framkom:  

En förändrad livsstil. 

Oro och bekymmer.  

Psykiska problem.  

 

Till dessa teman 

framkom diverse olika 

faktorer som påverkade 

anhörigas liv så som 

vårdpersonal, 

information, stöd, 

tacksamhet och 

förtroende, egen upplevd 

hälsa. 

Hög 



 3  

Chen, L., Dongxia, L., 

& De Bellis., A., 2016 

First-time stroke 

survivors and 

caregivers' 

perceptions of being 

engaged in 

rehabilitation.  

 

Journal Of Advanced 

Nursing 

Att undersöka hur 

förstagångs stroke 

patienter och anhöriga 

upplever sig vara 

delaktiga i 

strokehabiliteringen.  

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. Inspelade 

intervjuer som sedan 

transkriberades och 

analyserades.  

Studien bestod av 22 

deltagare varav 12 var 

patienter och 10 var 

deras närstående.  

Teman framkom: 

Beredd på att få komma 

hem.  

Att hantera 

omsorgsövergången.  

Osäkerhet kring 

pågående rehabilitering.  

 

Medel  

Greenwood, N., 

Mackenzie, A., Cloud, 

G., & Wilson, N., 2010 

Loss of autonomy, 

control and 

independence when 

caring: a qualitative 

study of informal 

carers of stroke 

survivors in the first 

three months after 

discharge. 

 

Disability & 

Rehabilitation 

Att undersöka informella 

vårdares upplevelser av 

att vårda någon med 

stroke.  

Kvalitativa intervjuer 

med 31 informella 

vårdare.  

31 närstående deltog i 

studien.  

Vårdare beskrev en 

minskning av sin egen 

autonomi och 

självständighet. De fann 

dock med tiden olika 

strategier för att hantera 

olika förändringar.  

Medel  

Greenwood, N., 

Mackenzie, A., 

Wilson, N., & Cloud, 

G., 2009 

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 

upplevelsen hos 

informella vårdare till 

strokepatienter över en 

tid.  

Kvalitativ metod. 

Intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades för att 

sedan analyseras.  

31 närstående deltog i 

studien.  

Flera teman framkom så 

som:  

Osäkerhet, Att införa 

rutiner och strategier, 

Ifrågasättande av 

framtiden.  

 

 

Hög 



 4  

 

International Journal 

Of Nursing Studies 

 

Qiu, Y., & Li, S., 2008 Stroke: coping 

strategies and 

depression among 

Chinese caregivers of 

survivors during 

hospitalization.  

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Att identifiera hanterings 

strategier hos 

strokepatienters vårdare 

samt identifiera faktorer 

associerade med 

vårdarens risk för 

depression och att 

identifiera vad som kan 

förutspå depression.  

Kvantitativ metod.  

Enkäter.  

Studien bestod av 184 

deltagare varav 92 var 

patienter och 92 var 

närstående.  

Olika sätt att hantera 

situationen framkom. 

Vårdtiden på sjukhuset, 

stroke patientens 

kognitiva status och 

funktion, familjeekonomi 

med mera gick att 

relatera till vårdarens risk 

för depression.  

Hög 

Simon, C., Kumar, S., 

& Kendrick, T., 2009 

Cohort study of 

informal carers of 

first-time stroke 

survivors: profile of 

health and social 

changes in the first 

year of caregiving.  

 

Social Science & 

Medicine 

Att fastställa när 

bedömningar skall göras, 

faktorer som bör beaktas 

under bedömningen samt 

om vårdares risk att 

drabbas av ångest kunde 

upptäckas tidigt.  

Kvantitativ metod. 

Kohortstudie.  

Studien bestod till en 

början av 155 deltagare 

varav 105 var 

närstående och 50 var 

icke närstående. Efter 

15 månader återstod 

53 närstående och 49 

icke närstående.  

Man fann att risken att 

drabbas av ångest som 

vårdare till 

strokepatienter var två 

gånger så stor som icke-

vårdare.  

Hög 

 

 



 5  

Wallengren, C., 

Segesten, K., & 

Friberg, F., 2010 

Relatives' information 

needs and the 

characteristics of their 

search for information 

- in the words of 

relatives of stroke 

survivors. 

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

närståendes 

informationsbehov och 

deras 

informationssökning kort 

efter stroke och sex 

månader senare.  

Kvalitativa intervjuer 

med 16 närstående 

från stroketillfället 

samt sex månader 

senare med nio stycken 

närstående. 

16 närstående deltog i 

studien. Efter 6 

månader återstod 9 

deltagare.  

Närståendes 

informationssökande 

kring stroke relaterades 

till deras personliga 

engagemang, 

situationens 

omständighet samt olika 

former av kunskap om 

sjukdomen.  

Hög 

Wallgren, C., 

Segersten, K., & 

Friberg, F., 2008 

Struggling for 

freedom—lived 

experiences of being a 

relative of a stroke 

survivor in the first six 

months after hospital 

discharge. 

 

International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health and Well-

being. 

Att belysa vad det innebär 

att vara en släkting till en 

strokepatient under de 

första sex månaderna 

efter utskrivning från 

sjukhus.  

Kvalitativa intervjuer 

med närstående till 

strokedrabbade 

patienter. 

9 närstående deltog i 

studien. 

Två huvudteman 

framkom:  

Medvetenhet om en 

förändrad livssituation. 

Att vara stark i den 

förändrade 

livssituationen.  

Hög 



 6  

White, C. L., Brady, T. 

L., Saucedo, L. L., 

Motz, D., Sharp, J., & 

Birnbaum, L. A., 2015 

Towards a better 

understanding of 

readmissions after 

stroke: partnering 

with stroke survivors 

and caregivers.  

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Att beskriva upplevelsen 

av att återinskrivas på 

sjukhus för stroke från 

strokepatientens och 

närståendes perspektiv.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 

patienter och deras 

vårdande närstående. 

Studien bestod av 20 

deltagare.  

 

Fem teman framkom:  

Förberedelse för att få 

komma hem. 

Vad man kan förvänta sig 

när man kommer hem.  

Komplexiteten gällande 

medicinhanteringen. 

Stöd för självvård i 

samhället.  

Inverkan av sociala 

faktorer.  

Hög 

Vincent-Onabajo, G., 

Ali, A., & Hamzat, T., 

2013 

Quality of life of 

Nigerian informal 

caregivers of 

community-dwelling 

stroke survivors.  

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Att undersöka livskvaliten 

hos informella vårdare till 

strokepatienter.  

Kvantitativ metod. 

Data insamlades 

genom enkäter.  

59 närstående deltog i 

studien.  

Man kom fram till att 

faktorer som ålder, 

utbildningsbakgrund, 

sysselsättning samt 

varaktigheten efter stroke 

associerades med 

livskvaliteten hos 

vårdarna.  

Medel  



 

 

BILAGA – C GRANSKNINGSFRÅGOR 

För att se om artiklarna håller god kvalitet måste dem granskas och detta har gjorts efter 

nedanstående frågor som utgår från Friberg (2012).  

Frågor vid granskning av kvalitativa studier:  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i sådana fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
7. Hur har data analyserats?  
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet?  
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
11. Vilka argument förs fram? 
12. Förs det några etiska resonemang?  
13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

Poäng 1-5 – Låg kvalitet 

Poäng 6-9 – Medel kvalitet 

Poäng 10-14 – Hög kvalitet 

 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier:  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur har urvalet gjorts? 
7. Hur har data analyserats?  
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion?  
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

Poäng 1-4 Låg kvalitet 

Poäng 5-8- Medel kvalitet 

Poäng 9-13 Hög kvalitet  
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