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Sammanfattning 

Bakgrund: Stroke är den tredje mest förekommande orsaken till dödsfall i Sverige. 

Risken att få stroke, är högre vid diabetes, högt blodtryck och rökning. 

Syfte: beskriva närståendes upplevelser av att leva med person som fått diagnosen 

stroke.  

Metod: Beskrivande litteraturstudie med granskning av 16 vetenskapliga artiklar.  

Huvudresultat: Närstående till person med diagnosen stroke upplevde en förändring av 

sin och sin partners livssituation. Från att just levt i ett partnerskap har relationen nu 

ändrats till att vara vårdare åt närstående person med diagnosen stroke. De närstående 

upplevde även att de har fått stor arbetsbelastning, var frustrerade över den situation 

som uppstått och kände även en stor oro för framtiden. Närstående upplevde även sin 

relation som mer omtänksam mot sin partner och såg att familjebanden stärktes efter att 

närstående fått diagnosen stroke. Deltagarna i de granskade studierna hade haft sin 

diagnos från 3 veckor till 3 år och i 15 av studierna intervjuades deltagarna och i en av 

studierna samlades informationen in via online inlägg. 

Slutsats: Stor oro och lite information från vården upplevdes hos de flesta närstående 

till person med stroke.  

 Denna studie skulle kunna öka förståelsen för närstående och även för den person som 

fått diagnosen stroke, då de har sin vårdkontakt. Sjuksköterskan behöver öka 

omvårdnaden för närstående och den person som fått diagnosen stroke. Det skulle 

underlätta i vardagen hos många familjer, då man får en ökad insikt i sjukdomen stroke 

och dess komplikationer.  

 

Nyckelord: Dagligt liv, närstående, omvårdnad, person med diagnosen stroke. 

 

 

  



 

 

Abstract 

Background: Stroke is the third most common cause of death in Sweden. The risk of 

stroke is higher in diabetes, high blood pressure and smoking. 

Purpose: Describe the perpetrators' experiences of living with a person who has been 

diagnosed with stroke. 

Method: Literature study based on evaluation of 16 scientific articles. 

Result: Proximity to a person diagnosed with stroke is experiencing a change in his / 

her partner's life situation. From just living in a partnership, the relationship has now 

changed to being a care provider of a related person diagnosed with stroke. The 

relatives also felt that they had a great workload, were frustrated by the situation that 

occurred and also felt a great deal of concern for the future. Relatives also experienced 

their relationship as more caring for their partner and saw that family ties were 

strengthened after relatives were diagnosed with stroke. The participants in the studies 

studied had been diagnosed from 3 weeks to 3 years and in 15 of the studies, 

participants were interviewed and in one of the studies the information was collected via 

online postings. 

Conclusion: Major concerns and some information from the health care system were 

experienced in most related persons to stroke. 

 This study could enhance understanding for close relatives and also for the person diag-

nosed with stroke, as they have their care contact. The nurse needs to increase the nurs-

ing care for close relatives and the person who has been diagnosed with stroke. This 

would facilitate the everyday life of many families, as you get an increased insight into 

the disease stroke and its complications. 

 

Keywords: Daily life, diagnosed stroke, nursing, related person. 
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Introduktion 

Stroke utgörs av en akut blödning eller proppbildning i hjärnan. Stroke är ett 

samlingsnamn för de symtom som uppkommer vid stroke på grund av syrebrist i 

hjärnan. Stroke rankas som den tredje mest förekommande orsaken till dödsfall i 

Sverige vilket motsvarar ungefär 280 personer per 100 000 invånare. Antalet 

strokepatienter har dock minskat under de senaste 10 åren (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Risken att få stroke är högre vid diabetes, högt blodtryck och rökning. Även 

andra riskfaktorer som stress, ärftlighet, övervikt är bidragande orsak till att få stroke. 

Skadornas omfattning beror på vilken del av hjärnan som skadats av syrebrist. 

Vanligaste symtom på stroke är domningar och/eller förlamning i hela eller delar av 

kroppen (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

I hjärnan finns nervbanor som korsas och går ner längs den förlängda ryggmärgen. När 

en person får en högersidig förlamning talar det för att det är vänster hjärnhalva som har 

skadats. Grader av förlamning beror på hur pass stora partier av hjärnan som skadats. 

Skada i talcentrum resulterar i att vårdtagaren får talsvårigheter och emotionella 

störningar (Kitzmüller 2012a). Syncentrum finns i bakre delen av hjärnan, och när den 

blir påverkad kan personen få omgivnings- och synsvårigheter. Hjärnstammen, 

lillhjärnan och omkringliggande partier styr balans, koordination och muskelkontroll av 

ögon- och sväljförmåga. Skadas den delen av hjärnan kan det resultera i dubbelseende, 

högre fallrisk och icke samordnade rörelser av extremiteter. Stroke kan även ge 

psykiska symtom såsom förvirring. Skadas ett större område av hjärnan eller att det 

kommer flera sammanhängande små proppar, kan en viss del av personerna utveckla 

demens (Lundberg, 2005).  

 

Identifiering av stroke 

För att identifiera att en person fått stroke görs AKUT-test, Ansikte, Kroppsdel, Uttal 

och Tid. Tiden räknas utifrån när personen senast var utan symtom (Berglund, Svensson 

& Lundberg, 2016). Stroke fastställs med olika röntgenundersökningar som CT, MRT, 

ultraljud och angiografi. Snabbare diagnosställning resulterar i att hjärnskadans 

omfattning kan reduceras (Lundberg, 2005). Cecils (2011) studie visar att närstående 

ibland upplever situationen som jobbig och behov av stöd från sjukvården behövs då 

närstående och personer som har stroke, vill återvända till det liv de hade innan stroke.  
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Behandling 

Behandling bör ske inom fyra timmar. Prognosen grundar sig på den medicinska 

behandlingen under/efter stroke samt rehabiliteringen med en strävan om personens 

delaktighet i sin livskvalitet (Lundberg, 2005). 

  

Stroke har under senare tid blivit mer uppmärksammat. Dagens led i vården grundar sig 

på begreppen människa, miljö, hälsa och hur vården bäst ska ges till sjuka personer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett centralt begrepp inom vårdkedjan är hälsa. 

Vårdpersonalens mål är att främja patienters hälsa och även vägleda närstående i 

rehabiliteringsprocessen. Meningsfullhet, känsla av sammanhang och frihet är en 

livsviktig del av hälsa. Vårdtagarens subjektiva bedömning beskriver vad hälsa står för. 

Situationen ändras med livets gång och är därför ett föränderligt begrepp (Willman, 

2009). För att förkorta rehabiliteringstiden har studier gjorts som visar att ett 

rehabiliteringsteam påskyndar personens funktionsduglighet snabbare (Råheim & Taule, 

2014). Likväl som den fysiska hälsan skall stärkas, behöver vårdpersonalen främja 

patientens relationer till närstående och det psykosociala livet. De tre beståndsdelarna 

samspelar med varandra och påverkar rehabiliteringens kvalitet (Kitson, Dow, 

Calabrese, Locock & Muntlin Athlin, 2017). Råheim och Taule (2014) studie visar att 

livet har förändrats på många områden efter stroke där närståendes upplevelser bör tas i 

beaktning.  

 

Upplevelse av stroke  

Personer med stroke håller mycket känslor av frustration och sorg inom sig och känner 

trötthet, utmattning, stress, sömnproblem och även inkontinens vilket leder till oro för 

att pinsamma situationer ska uppstå i socialt umgänge. Svårigheter att kommunicera 

gjorde även att personer med stroke kände ett utanförskap (Balasooriva-Smeekens et al., 

2016). Dessa personer upplevde ett stort stöd från sjuksköterskan genom handledning, 

motivation samt förstärka personernas egenvårdsmöjligheter. Dock ifrågasattes varför 

personer med stroke inte blev introducerade i sin egen medicinering vilket hade kunnat 

ge personer med stroke en insikt för att kunna förstå vikten av sin egen egenvård och 

även brist på resurser till egenvård (Engman, Lundgren 2009). 
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Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i rehabilitering av patienter som fått stroke 

(Lindström, Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013; Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

Enligt Engman och Lundgren (2009) har sjuksköterskan en central roll i arbetet med 

patienter som fått stroke och dess närståendes upplevelser av sjukdomen. Omvårdnaden 

är den legitimerade sjuksköterskans särskilda kompetens. Omvårdnad omfattar både det 

vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk 

människosyn. Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. All omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till 

människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och 

värdighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har ansvar för att 

motivera, informera, vägleda dessa närstående. Sjuksköterskan spelar även en viktig roll 

att motivera patienter till egna rehabiliterande aktiviteter. Sjuksköterskans roll är att 

motivera patienter och närstående till att skapa ett nytt liv utan lidande (Lindström, 

Lindholm Nyström, Zetterlund, 2013).   

 

Centrala begrepp 

Närstående avser individer som finns i den personen med diagnosen strokes närhet och 

ingår i dess kärnfamilj såsom make/maka och vuxna barn. Stroke har beskrivits som en 

familjesjukdom, då sjukdomen även påverkar de närstående till person med stroke 

(Kitzmüller, 2012b, Kruithof, 2012). Att få en sjukdom innebär inte att ha ohälsa. Det 

är individens uppfattning av vad som är hälsa/ohälsa som styr upplevelsen och 

beskrivningen av dessa begrepp (Park, 2016). 

 

Omvårdnadsteori 

Katie Erikssons teori har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Katie 

Eriksson är professur inom vårdvetenskap och har skrivit mängder av artiklar och 

många böcker om mänskligt lidande där hon beskriver lidandet inom vården. Lidandet i 

vården har Eriksson delat in i tre olika former: Sjukdomslidande, där lidande som 

upplevs i kontakten med sjukdom och behandling. Vårdlidande, är det lidande som 

uppstår i själva vårdsituationen. Livslidande är det lidande som upplevs i det egna livet- 

att leva och att inte leva (Eriksson 1994). Eriksson (1994) lyfter fram lidandet som en 

del av hälsan och där ingår även lidandet på ett andligt plan. Vidare anser Eriksson att 

människan inte kan uppskatta hälsan om den inte mött sjukdom. Lidandet skildras i fyra 

huvuddimensioner: Någonting negativt eller ont, något människan råkar ut för. 
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Någonting människan måste leva med och därmed utsätts för. Lidandet är en kamp. 

Lidandet kan även innebära en försoning och därmed bringa något positivt. Genom att 

ha upplevt lidande kan vi också känna medlidande med andra i utsatta situationen. 

Interaktionsteorin fokuserar på samspelet hos patient, närstående och vårdare för en 

ömsesidig relation vilket stärker även de närstående. Behovsteorierna ser till 

omvårdnaden av människa och dess närstående i läkningsprocessen. Vårdgivaren skall 

fokusera på att lindra lidandet på individnivå. Omvårdnad skall grunda sig på att 

reducera lidandet. Lidandet för patienter som fått stroke består i en nedsatt 

kroppsfunktion. Lidandet för närstående kan vara oro över den person som fått stroke 

(Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 

Stroke var den tredje främsta anledningen till dödsfall i Sverige, fast att trenden visar 

något nedåtgående senaste decenniet. Vid stroke drabbades både patienten men även de 

närstående runt om patienten. Sjuksköterskans uppdrag är att informera, motivera, 

främja hälsa och öka livskvaliteten hos patienter och dess närstående, vilket skulle öka 

förståelsen för hur närstående upplever tillvaron av att leva med person som fått stroke. 

Genom att studera närståendes perspektiv på personer som fått stroke, skulle det främja 

förståelsen för de närståendes upplevelser och leda till ett bättre omhändertagande och 

ökad undervisning.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse av att vara nära en person 

som fått stroke. Ytterligare ett syfte var att granska de valda artiklarnas urvalsmetod. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever närstående det att leva med person som fått stroke?  

2. Hur är de valda artiklarnas urvalsmetod beskriven? 
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Metod  

Design  

Denna studie genomfördes som en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). 

 

Sökstrategier 

De databaser som användes för datainsamling var Cinahl och Medline via PubMed. 

Databasernas huvudämne är vård-/omvårdnadsvetenskap. Detta bedömdes vara säker 

källa för att kunna hitta och använda sig av ändamålsenliga artiklar som svarar på 

studiens syfte och betydelse (Polit & Beck, 2017). För att hitta relevanta artiklar som 

var kopplade till syftet, användes sökorden ”stroke, experience, family, och relations. 

En kombination gjordes av dessa ord samt användning av MeSh termer i PubMed. I 

Cinahl valdes Cinahl headings bort för att få ett större urval av artiklar. Booleska 

söktermen AND användes för en mer preciserad sökstrategi  (Henricson, 2012). De 

begränsningar som användes presenteras i tabell 1. 

 

Urvalskriterier 

De artiklar som har inkluderats i denna studie svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna som valdes var alla skrivna på engelska och de artiklar som 

användas för denna studie är primär/grundkällor. De artiklar som fokuserade på 

patientens perspektiv eller på barn, exkluderas (Polit & Beck, 2017). 

 

Urvalsprocess och utfall av sökning 

Urvalet som gjordes i litteraturstudien var att närstående skulle leva med en person som 

fått diagnosen stroke och kunna redogöra för sina upplevelser. Sökningen begränsades 

till år 2007 - 2017. För att reducera antalet sökträffar användes ”Peer Review”. Peer 

Review säkerställer att forskare har granskat artiklarna och att de anses vara säkra källor 

(Henricson, 2012). Artiklarna granskades ett flertal gånger genom att läsa titel och 

abstract. Genom denna granskning minskades utfallet från 320 träffar till 16 träffar med 

kombination av sökord enligt tabell 1. Av dessa 320 artiklar kvarstod 92 artiklar 

eftersom abstract och undersökningsgrupper inte överensstämde med syfte och 

frågeställning. I de artiklar som framkom efter kombinationssökningar lästes artiklarnas 

titlar för att få fram 32 möjliga artiklar och av dessa valdes 16 artiklar ut till resultatet. 

Detta gjordes enligt Polit och Beck (2017) modell för granskning av artiklar. Utfall av 

sökning med beskrivning av sökord och begränsningar redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Utfall av sökning 

Databaser Begränsningar 

(limits) Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed  

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Stroke (MeSH) 21 387    

Medline 

via 

PubMed  

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Family (MeSH) 32 175    

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Stroke (MeSH) AND 

Family (MeSH) 

135    

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Experience  87 060    

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Stroke (MeSH) AND 

family (MeSH) AND 

experience 

51 51 4 3 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Relations  35 286    

Medline 

via 

PubMed 

10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Fulltext 

2018-02-19 

Stroke (MeSH) AND 

family (MeSH) AND 

relations 

74 74 6 2 

Cinahl 10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Peer rewied 

2018-02-19 

Stroke 39 315    

Cinahl 10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Peer rewied 

2018-02-19 

Family 97 771    

Cinahl 10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Peer rewied 

2018-02-19 

Stroke AND Family 1 380    

Cinahl 10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Peer rewied 

2018-02-19 

Experience 107 301    

Cinahl 10 år, Adult 19+ years, 

engelska, Peer rewied 

2018-02-19 

Stroke AND family 

AND experience 

195 195 11 11 

Total   422 150 320 32 16 
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Figur 1. Urvalsprocessen steg för steg 

 

Dataanalys 

Av de återstående 16 artiklar som blev kvar efter urvalsprocessen var 2 artiklar 

kvantitativa och 14 artiklar kvalitativa. Varje artikel har granskats upprepade gånger 

enligt Polit och Becks (2017) modell för granskning av artiklar till litteraturstudier. När 

varje artikel granskades så markerades artiklarnas huvudkategorier och subkategorier 

för att kunna urskilja nyckelorden i respektive artikels resultat. I steg två granskades 

resultatet i varje artikel, där markering gjordes av en huvudkategori; Närståendes 

upplevelser samt sex subkategorier; Förändrat liv för närstående, förändrad 

parrelation, förändrat socialt liv, förändrad ansvarsfördelning, egna hälsan och oro för 

framtiden. Dessa nyckelord matchades mot examensarbetets syfte och frågeställning. 

För att förenkla det egna arbetet gjordes en sammanfattning av varje artikels resultat, 

och då alla artiklar sammanfattats redovisas de i tabell 2 och 3. Slutligen jämfördes 

sammanfattningarna som gjorts och en matchning genomfördes för att sammanställa 

resultatet enligt Polit och Beck (2017). Det material som används i sammanställningen, 

redogör för de artiklar som ingår i denna litteraturstudie. Under analysen av artiklar 

markerades denna studies syfte i varje artikel, vilket gjordes för att kunna hålla den röda 

tråden. 

De valda artiklarnas urvalsmetod granskades och sammanställdes utifrån deltagare, 

relation, ålder och var studien genomförts enligt Polit och Becks (2017) modell. En 

redovisning av inklusionskriterier samt exklusionskriterier, population, procedur och 

undersökningsgrupp redovisas i tabell 4 samt i löpande text. 

Sökning i databaser Cinahl 
och PubMed resulterar i 

320 träffar. 

Läsning av abstract samt 
urvalsgrupper reducerade 

antalet artiklar till 92.

De artiklar som inte 
svarade på inklusions - och 

exklusionskriter valdes 
bort. 

Antal valda artiklar 
reducerades till 32.

Ytterliggare 16 artiklar 
exkluderades då de inte 
svarade på syftet och 
antalet 16 användes i 

resultatet. 
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Forskningsetiska övervägande  

Granskning av att artiklarna för studien hade genomgått etisk prövning för 

godkännande. Deltagarna i studien skulle heller inte ha utsatts för obehag eller någon 

typ av fara. Syftet med Helsingforsdeklarationen var att skydda personer som deltar i 

forskningsarbeten (Milton, 2002). Författaren till denna studie har förhållit sig objektiv 

och neutral för att inte påverka resultatet dvs. inga subjektiva bedömningar har gjorts. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) har en nationell värdegrund för omvårdnad 

framtagen. Den vägleder sjuksköterskan i samtal och reflektioner om etiska 

ställningstaganden (Olsson, 2011). Forskningsetiska regler har granskats noga att de har 

följts samt att dessa blivit godkända av forskningsetisk kommitté. Detta för att eliminera 

risk för att någon kan personifieras i de artiklar som granskats. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och tabeller utifrån resultatets huvudkategori 

Närståendes upplevelser och de sex subkategorierna; Förändrat liv för närstående, 

förändrad parrelation, förändrat socialt liv, förändrad ansvarsfördelning, egna hälsan 

och oro för framtiden. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare, 

år, land 

Titel Design & 

ansats 

Undersöknings 

Grupp 

Datainsamlings 

Metod 

Dataanalys 

Metod 

Achten, 

Visser-Meily, 

Schepers 

(2012) 

Storbritannien 

Life satisfaction of 

couples 3 years 

after stroke 

Signifikans 

design med 

kvantitativ 

ansats 

78 par deltog Semistrukturerat 

frågeformulär, Life 

Satisfaction 

Questionarie 

Cronbach´s alpha 

Buschenfeld, 

Morris, 

Lookwood 

(2009) 

Storbritannien 

The experience of 

partners of young 

stroke survivors 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats 

7 partners till 

yngre personer 

som överlevt 

stroke. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys. IPA 

instrument 

utvecklat av 

Smith et. Al 

Bäckström,  

Sundin 

(2007) 

Sverige 

 

The meaning of 

being a middle-

aged close relative 

of a person who has 

suffered a stroke, 1 

month after 

discharge from a 

rehabilitation clinic. 

Fenomenologisk 

– hermeneutisk 

design 

Kvalitativ ansats 

10 närstående 

till personer 

med diagnosen 

stroke.  

Ålder 18 - 65 år. 

Intervjuer Fenomenologisk – 

hermaneutisk 

analys 

Bäckström, 

Sundin 

(2009a) 

Sverige 

The experience of 

being a middle-

aged close relative 

of a person who has 

suffered a stroke-

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats   

9 medelålders 

närstående till 

person med 

diagnosen 

stroke. 

Inspelade intervjuer 

där alla emotionella 

uttryck spelades in 

Induktiv tematisk 

innehålls analys  
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six months after 

discharge from a 

rehabilitation clinic. 

6 partners 

1 mor 

2 levde 

tillsammans 

Bäckström, 

Sundin 

(2009b) 

Sverige 

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 

Longitudinell 

design 

Kvalitativ 

ansats. 

9 medelålders 

närstående till 

person med 

diagnostiserad 

stroke för första 

gången. 

9 partner därav 

2 män, 7 

kvinnor. 

Intervjuer  Induktiv tematisk 

innehållsanalys  

Bäckström, 

Asplund, 

Sundin, 

(2010). 

Sverige 

The meaning of 

middle-aged female 

spouses’ lived 

experience of the 

relationship with a 

partner who has 

suffered a stroke, 

during the first year 

postdischarge. 

Longitudinell 

design 

Kvalitativ 

ansats. 

4 medelålders 

kvinnor 

närstående till 

person med 

diagnosen 

stroke. 

Deltagare av 

longitudinell 

studie.  

Intervjuer samt 

uppföljning av 

tidigare studier.  

Induktiv tematisk 

innehålls analys 

Ekstam, 

Tham, Borell,  

(2011),  

Sverige 

Couples' 

approaches to 

changes in 

everyday life 

during the first year 

after stroke 

Longitudinell 

design 

Kvalitativ ansats  

4 personer; 2 

par, varav 1 

strokedrabbad 

make/relation. 

Öppen intervju Komparativ 

analys där 

jämförelse mellan 

likheter och 

skillnader gjorts 

bland deltagarna.  

Green., King, 

(2008)  

Canada 

Experiences of 

male patients and 

wife-caregivers in 

the first year post-

discharge following 

minor stroke: A 

descriptive 

qualitative study 

Beskrivande 

design  

kvalitativ ansats 

26 manliga 

patienter och 

deras vårdande 

fruar. 

Semi-strukturerade 

telefonintervjuer 

med öppna frågor 

Innehållsanalys  

Kitzmüller, 

Asplund., 

Häggström, 

(2012) 

Norge 

The Long-Term 

Experience of 

Family Life After 

Stroke 

Beskrivande 

design 

kvalitativ ansats 

46 deltagare. 22 

hade överlevt 

stroke, 16 var 

anhöriga och 2 

var 

strokepatienters 

vuxna barn. 

Intervju Fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats vid 

transkribering av 

intervjuer 

Kitzmüller, 

Ervik. 

(2015) 

USA 

Female Spouses´ 

Perceptions of 

Sexual Relationship 

with Stroke-

Affected Partners 

Beskrivande 

design  

kvalitativ ansats 

12 partners till 

person som fått 

diagnosen 

stroke 

Intervjuer Van Manen´s 

fenomenologiska 

hermeneutiska 

inriktning.  

Kouwenhoven

Kirkevold, 

Engedal, 

Hesook 

(2011) 

Norge 

'Living a life in 

shades of grey': 

experiencing 

depressive 

symptoms in the 

acute phase after 

stroke. 

Deskriptiv 

design  

kvalitativ ansats 

9 personer; 3 

män och 6 

kvinnor 

Djupgående 

intervjuer 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Lou, 

Carstensen, 

Möldrup, 

Shahla, 

Zakharia, 

Nielsen, 

(2017) 

Early supported 

discharge following 

mild stroke: a 

qualitative study of 

patients´ and their 

partners´ 

experiences of 

Beskrivande 

design  

kvalitativ ansats 

Intervjuer med 

22 

strokepatienter 

och 18 partners. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

öppna intervjuer 3-

6 veckor efter 

stroke med tre 

teman  

Transkriberad 

data från 

intervjuer och 

användande av 

tematisk analys. 
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Denmark rehabilitation at 

home. 

Lurbe-Puerto, 

Leandro, 

Baumann 

(2012) 

Luxenburg 

Experiences of 

Caregiving, 

Satisfaction of Life, 

and Two Years 

Post-Stroke 

Komparativ 

design 

kvantitativ 

ansats 

506 deltagare 

som uppfyllde 

författarnas 

kriterier 

Intervju skedde 
med hjälp av ett 

självskattningsform

ulär samt 

frågeformulär. 

Intervjuerna 

utvärderades och 

därefter jämfördes 

med statistiken 

från det återsända 

underskrivande 

frågformuläret där 

person med stroke 

svarat på frågor.  

 

Student´s test, 

Mann-Whitney 

test, Chi2 test, 

Fisher´s exakt 

test. 

Martinsen,  

Kirkevold,  

Bronken,  

Kvigne,  

(2013).  

Norge  

Work-aged stroke 

survivors’ 

psychosocial 

challenges narrated 

during and after 

participating in a 

dialogue-based 

psychosocial 

intervention: a 

feasibility study. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

design  

Kvalitativ ansats 

14 deltagare; 11 

män och 3 

kvinnor.  

Ålder: 33-66 år  

Djupgående 

intervjuer  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys som 

gjordes i tre steg.  

Musser, 

Wilkinson, 

Thomas. 

Bokhour,  

(2015).  

USA 

Changes in Identity 

after Aphasic 

Stroke: 

Implications for 

Primary Care 

Beskrivande 

design  

kvalitativ ansats 

12 personer; 10 

män och 2 

kvinnor 

3-4 

semistrukturerade 

intervjuer med varje 

person. Totalt 45 

intervjuer under 18 

månader 

Grounded Theory  

Nasr,  

Mawson  

Wright  

Parker 

Mountain  

(2016), 

Storbritannien  

Exploring the 

Experiences of 

Living With Stroke 

Through Narrative: 

Stroke Survivors' 

Perspectives. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ ansats 

5 

strokedrabbade 

personer, 3 

familjevårdare 

Ingående/berättande 

inspelade intervjuer  

Coffey and 

Atkinson´s modell 

för tematisk 

analys.  

 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Achten,  

Visser-Meily, 

Schepers 

Att jämföra livskvalitet hos 

strokepatienter gentemot deras 

make/makar, samt att utvärdera 

make/makas beslutsamhet att ge 

anhörig med stroke bra livskvalitet. 

Resultatet visar att deltagande par är nöjda med den 

förändrade livsstilen. Patienterna var mer nöjd med 

relationen till deras partner, men minst nöjd med sexlivet.  

Buschenfeld, 

Lockwood 

Att undersöka om det finns erfarenhet 

från partners till yngre personer, 

under 60 år, som fått stroke och 

överlevt. 

Resultatet redovisas i två underkategorier, där 

livsstilsförändring i livet, emotionellt och finansiellt, 

beskriver hur stroke har förändrat många områden i 

partnerns liv i psykologisk mening emotionellt och 

kognitivt. Coping visar hur partner vänjer sig och anpassar 

sig till ett liv efter stroke.  

Bäckström, 

Sundin 

(2007) 

Att undersöka erfarenheter hos 

närstående till person med diagnosen 

stroke, 1 månad efter utskrivning från 

rehabiliteringscenter. 

Resultatet visar att närstående till person med diagnosen 

stroke, kämpar för att få sjukdomsinsikt samt fått införa nya 

vardagliga rutiner.  

https://www.hindawi.com/52819075/
https://www.hindawi.com/76950396/
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Bäckström, 

Sundin 

(2009a) 

 

Att belysa närståendes upplevelser av 

en medelålders närstående med 

diagnosen stroke, 6 månader efter 

utskrivning från rehabiliteringsklinik. 

Resultatet visar att närstående till person med diagnosen 

stroke upplever stress och hur de kämpar för ett orka 

fortsätta det dagliga livet i samband med att en närstående 

fått diagnosen stroke.  

Bäckström, 

Sundin 

(2009b) 

 

Att belysa erfarenheter hos 

närstående till person med diagnosen 

stroke, 1 år efter utskrivning från 

rehabiliteringsklinik.  

Resultatet visar hur familjer kämpar för att återfå kontroll 

efter att partner fått stroke. Närstående kände sig 

oförberedda och sökte kunskap och insikt om sjukdomen 

stroke. Resultatet visar även hur familjer efter några 

månader, hittat rutiner för det dagliga livet.  

Bäckström, 

Asplund, 

Sundin,  

(2010) 

Att sammanställa tidigare studier 

gjorda av författaren där dessa 

intervjuat deltagare i studierna efter 1 

månad, 6 månader och 1 år efter 

närståendes upplevelser av att leva 

med person med diagnosen stroke.  

Resultatet visar hur en process över tid, med närstående till 

person med diagnosen stroke, förändrat närståendes förmåga 

att veta, känna igen och förlika sig med närståendes 

förändrade kognitiva och emotionella förändringar som skett 

efter att ha fått diagnosen stroke. Resultatet visar även vilka 

förändringar som blivit i parrelation.  

Ekstam,  

Tham,  

Borell,  

Att identifiera och beskriva två pars 

syn på förändringar i det dagliga 

livet, första året efter stroke.  

Att beskriva hur par såg på 

rehabilitering likväl som deras egen 

personliga träning.  

Resultatet visar personers vardagliga liv efter stroke. Vissa 

deltagare hade blivit mer aktiv efter stroke, medan andra 

slutat helt med aktivitet. För alla deltagare hade livet 

förändrats dramatiskt. Viktigt att få erfarenhet och feedback 

på det omhändertagande som görs.  

Green,  

King 

Att redogöra för konsekvenserna av 

att som make ha fått stroke.  

Att mildare stroke också kan medföra 

stora konsekvenser i det dagliga livet 

för såväl den som drabbats, som 

hustrun.  

Resultatet visar att strokepatienter och deras fruar tillägnar 

mycket tid åt att återfå kontrollen över sitt liv efter att ha fått 

en mildare stroke.  

Fruarna var aktivt involverad i de dagliga rutinerna som 

lades på familj, individ och sociala roller.  

Kitzmüller, 

Asplund., 

Häggström 

(2012a) 

Att belysa långsiktig erfarenhet av 

familjelivet efter stroke där 

undersökningen gjort på överlevare 

av stroke samt närstående som makar 

och vuxna barn. 

Resultatet genererade i fyra teman. Familjen som livboj, 

förälder-barn relation, brustna förväntningar och hur par 

hanterade förändringar i livet efter stroke.  

Kitzmüller, 

Ervik 

(2015) 

Att skaffa en uppfattning av 

inflytandet av stroke på kvinnliga 

närståendes sexuella relation till sin 

funktionsnedsatta partner. 

Resultatet visar fyra huvudteman: gift med en främling, 

omställning från partner till vårdgivare, sexuellt hämmad i 

tystnad och leva i ett tomrum.  

Det som tidigare varit ett partnerskap har förvandlats till en 

vårdgivarrelation. Svårigheter att kommunicera.  

Kouwenhoven, 

Kirkevold, 

Engedal, 

Hesook 

Att i den akuta fasen, beskriva 

depressiva symtom hos personer som 

överlevt sjukdomen stroke. 

Inkluderar även närståendes 

upplevelser.  

Resultatet visar att deltagarna känner sig fånge i sin egen 

kropp och att de tappat sig själva, vilket påverkar relationen 

till närstående.  

Lou, 

Carstensen, 

Möldrup, 

Shahla, 

Zakharia, 

Nielsen 

Att undersöka hur personer med 

lättare stroke och dess närstående 

upplever och hanterar tidig hemgång 

från sjukhus.  

Early supportet discharge (ESD) 

Resultatet visar att deltagarna upplevde det positivt att bli 

utskrivna tidigt. Hembesök av ESD teamet kändes tryggt för 

de närstående då de fick mycket information och stöd. 

Lurbe-Puerto, 

Leandro, 

Baumann 

Att studera närståendes känslor och 

upplevelser i egenskap av vårdare, 

två år efter att närstående person 

diagnostiserats med sjukdomen 

stroke.  

Resultatet visar effekten av stroke-relaterade konsekvenser 

socialt och familjeliv. Effekten av att vara vårdgivare till 

närstående med diagnosen stroke. Resultatet redovisar även 

stroke-relaterad inverkan på familjelivet. 

Martinsen, 

Kirkevold, 

Bronken, 

Kvigne 

Att utröna de psykosociala 

utmaningarna för arbetsföra 

deltagare, tematiserade under och 

efter att ha deltagit i en dialog 

baserad intervention första året efter 

att ha fått diagnosen stroke. 

Resultatet visar att stroke har en stor inverkan på familj och 

arbetsliv. Upplevelser indelades i två underkategorier. 

Deltagarna beskriver utmaningen i att leva upp till alla 

förväntningar mot familj och vänner.  

Att försöka leva upp till förväntningarna som partner gav 

upphov till mer bekymmer.  

Musser, 

Wilkinson, 

Att förstå hur afasi relaterade 

förändringar i en relation kan inverka 

Resultatet visar att förändring av identitet och relation är ett 

viktigt tema och var genomgående hos alla deltagare.  
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Thomas, 

Bokhour 

på andra domän för de som överlevt 

stroke, och om utmaningar skulle 

förändras om de rapporterades av 

individen själv.  

Underkategorier som förändring i arbete, relation/familj roll 

samt social identitet.  

Nasr,  

Mawson, 

Wright,  

Parker, 

Mountain  

Att lyfta fram hur överlevare av 

stroke är exporter inom området, 

genom egna upplevelser av att leva 

med stroke samt hur effektivt egna 

upplevelser kan vara i information till 

andra.  

Resultatet delades upp I underkategorier. Normalisera 

sjukdomstillståndet och tankar om framtiden upplevde 

viktiga för deltagarna. Personer med diagnosen stroke och 

deras närstående upplevde att stroke var förenat med 

ålderdom och ett plötslig störande moment. Kroppen 

förändras vid komplikationer som afasi och kognitiv 

dysfunktion. Deltagarna i studien upplever ett annat 

perspektiv på livet.  

 

 

Närståendes upplevelser 

Förändrat liv för närstående 

Närstående till person som fått stroke, upplevde det svårt att hålla kontakt med sina 

vänner och anhöriga beroende på den funktionsnedsättning som ofta infinner sig hos 

personer som fått stroke. Somliga personer med stroke får en viss förlamning som 

komplikation, vilket gör att de som fått stroke inte kunde delta i samma utsträckning, 

vilket gav de närstående en känsla av isolering (Achten et al.; 2012; Green & King, 

2008). De närstående och då främst för den person som fått stroke, upplevde att 

sjukdomen kom plötsligt utan förvarning, vilket gjorde att de snabbt hamnade i en 

situation där de inte hade någon information (Nasr, 2016). I samband med att en person 

har fått en stroke, förändras livet inte bara för den som blivit sjuk utan även för de 

närstående och främst den närmaste familjen. Även vuxna barn upplever att de ibland 

får vara förälder till sin förälder vilket medför att symtom som utmattning och 

depression inte är sällsynta hos närstående (Kitzmüller, 2015). Närstående kände en 

kamp och en sårbarhet för att kunna förlika sig med att en närstående person fått stroke. 

Detta gjorde att de har en känsla av att känna sig fångad i en livssituation med oförmåga 

att förlika sig med sig själv och andra människor (Bäckström, 2007). 

 

Förändrad parrelation 

Makar upplever att de var gifta med en främling där de har gått från att vara partner till 

att nu vara vårdgivare. Detta gjorde att de inte har sitt normala liv längre tillsammans, 

utan hen står i nära relation till en person som blivit personlighetsförändrad och ibland 

återgått till att vara som ett barn (Kitzmüller, 2015). Närstående upplevde att deras 

partner/förälder som insjuknat i stroke, förändrades emotionellt, där symtom som 

irritation och depression är vanligt förekommande (Musser et al. 2014). Även en total 

personlighetsförändring hos den person som fått stroke, upplevdes hos vissa närstående. 
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Detta gjorde att närstående såg på sin partner med en blick av att inte känna igen 

personen de såg framför sig (Ekstam et al. 2010). Mentalt fick de närstående förbereda 

sig på att det var samma person de såg, men ändå inte. Upplevelsen av en total 

förändring kroppsligt och mentalt, gjorde att partners samliv nästan uteblev vilket 

berodde på att den person som tidigare setts som partner och varit den som tagit störst 

ansvar, hade nu de närstående fått en vårdarrelation till, vilket gjorde att den attraktion 

som tidigare funnits, inte längre fanns som innebar en stor saknad för många närstående 

(Buschenfeld et al. 2009; Bäckström & Sundin, 2009a; Kitzmüller, 2015). 

I sin vårdrelation kände sig de närstående utmattade då de på grund av oro för ny stroke, 

inte kunde sova, utan istället vakade flera gånger per natt. Oron över att inte kunna 

förhindra en eventuellt ny stroke hos den person som insjuknat i stroke och där de 

närstående känner ett stort ansvar (Green & King, 2017). Vissa närstående bodde i egna 

sovrum, då de upplevde det gemensamma sovrummet som en institution. För de som 

inte hade möjligheten till egna sovrum fick de anpassa sig till institutionsrelaterad miljö. 

Önskan om att partnern lade sig tidigare grundade sig på att många konflikter uppstod i 

samband med sänggåendet samt att den närstående längtade efter egen tid (Kitzmüller, 

2015). Närstående upplevde även att rollfördelningen i familjen förändrades negativt 

efter stroke och dynamiken i relationen försvann oftare när personen även fått afasi 

(Musser, 2014). 

” Känslomässigt… du är faktiskt inte gift med samma person längre, det är en annan 

person. Även de enklaste praktiska livsförändringar, därför att… allting ligger på en 

person efter att det här hände. Det som tidigare gjorts av två personer” (Bäcskröm et al, 

2010). 

 

Förändrat socialt liv 

Det sociala livet förändrades i samband med att en person fått stroke. Närstående till en 

person som fått stroke kände ett utanförskap mot vänner och övrig släkt. De närstående 

tog ett större ansvar för att se till så att de dagliga rutinerna flöt på. Kontakter med 

sjukvård och andra myndigheter lades nu på de närstående, vilket gjorde att de isolerade 

sig då de kände att de inte orkade med socialt umgänge (Martinsen et al, 2013). De 

närståendes restriktioner mot sina egna aktiviteter berodde främst på oron över att inte 

vilja lämna den sjuke ensam under en längre tid (Buschenfeld et al., 2009). 

Gemensamma och egna aktiviteter gavs upp för den som fått stroke samt för den 

närstående, i och med detta försvann vänner då komplikationer som afasi, kognitiv 

beteendeförändring samt halvsidig förlamning försämrade förutsättningarna för ett 
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fortsatt socialt liv och stort ansvar (Ekstam et al., 2010; Kitzmüller et al., 2012b; Lou et 

al. 2016b).  

 

Familjens ekonomi påverkades av att partnerns inkomst minskade och att 

sjukvårdskostnaderna ökade då hushållet levde på en inkomst (Buschenfeld et al., 2009; 

Ekstam et al., 2010; Kitzmüller et al., 2012b). De närstående som var i arbetsför ålder 

upplevde att arbetet blev en frizon där de tillät sig själva att ha ett socialt umgänge och 

arbetsdagarna blev mer betydelsefulla på ett annat sätt än de upplevt tidigare 

(Buschenfeld et al., 2009; Bäckström et al., 2010). Stödgrupper blev en viktig social del 

där deltagarna kunde byta erfarenheter samt få stöd i en egen sorgebearbetning 

(Buschenfeld et al., 2009).  

 

Enligt Buscenfeld, et al., (2009) och Bäckström et al; (2010); upplevde somliga 

närstående att människor runt omkring dem tyckte att de hanterade situationen 

förvånansvärt bra medan de själva tyckte att livet var en ständig kamp och talade om att 

de satte på sig en mask inför vänner, familj och den som fått en stroke. Achten (2012) 

studie visade att en närstående upplevt positiv erfarenhet av att vårda en person som fått 

stroke. Achten (2012) studie hänvisade även till att ha fått positiv erfarenhet från vård 

och omsorgspersonal.  

 

Förändrad ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen förändrades i samband med att en närstående fått stroke 

(Bäckström, 2009b). De närstående hade ofta upplevelse av att stå som ensam 

beslutsfattare, vilket kändes skrämmande och ensamt för de närstående (Kitzmüller, 

2015). Brist på motivation och annorlunda beteenden hos personer som fått stroke, 

upplevdes som ett stort problem hos de närstående. De närstående upplevde att ursäkter 

var vanligt förekommande samt att personen med stroke använde sin sjukdom som 

ursäkt för att inte ens försöka återgå till de vanliga aktiviteter de gjort innan de fick sin 

diagnos. Från att ha varit den som ansvarat för vissa delar av hushållet och ekonomi, 

fick de nu ta helt ansvar, vilket kändes främmande. En närstående beskrev det som att 

börja om helt från början i en relation. Upplevelsen kändes skrämmande och rädsla att 

göra fel var påtaglig (Buschenfeld et al., 2009, Ekstam, 2010, Kitzmüller, 2015). 

 

När de närstående kunde acceptera förändringarna i ansvarsfördelningen mellan sig och 

partnern blev tillvaron lättare att hantera för vissa närstående. En coping strategi i likhet 
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med acceptans, sågs den nya situationen som ett led att bygga upp något gemensamt 

med ytterligare ansvarsområden och där närstående och person med stroke, såg det 

positivt att få lära sig något nytt och känna delaktighet (Green & King, 2008). 

Ansvarstagande för hemmet och barnen kändes frustrerande, framförallt hos de yngre 

närstående, där fördelning av ansvar varit lika. Båda föräldrarna har hämtat och lämnat 

barnen i skolan, båda föräldrarna har tagit ansvar för dagliga aktiviteter samt handlat 

och tagit ansvar för ekonomi (Buschenfeld et al., 2009).  

 

Egna hälsan 

Vissa av de närstående förstod att sänkt välbefinnande och oro för sin närstående gjorde 

att de fick psykosociala symtom. Behov av att få släppa fram egna känslor stod i 

konflikt med känslan av att visa sig stark inför den sjuke. En rädsla för att visa någon 

utomstående att känslan av svaghet fanns hos de närstående och personer med 

diagnosen stroke, gjorde att de närstående höll inne sina känslor och ville inte visa sitt 

dåliga mående för familj, vänner och sin partner (Bäckström & Sundin, 2010). Vissa 

deltagare var medvetna om att bördan det innebar att vårda en person med stroke var 

negativt för den egna hälsan och några kopplade den egna försämrade hälsan till just 

detta (Kitzmüller & Ervik, 2015). Tecken på negativa känslomässiga och kognitiva 

effekter till följd av den ökade arbetsbelastningen sågs hos den närstående. De 

närståendes upplevelse av de emotionella och beteendemässiga förändringarna hos den 

personen med diagnosen stroke, påverkade det egna känslomässiga välbefinnandet (Lou 

et al., 2016b). 

 

Oro för framtiden 

Närstående, partners, barn, föräldrar kände i vissa fall en oro för hur framtiden skulle se 

ut och om de skulle räcka till i sin roll som närstående (Martinsen et al., 2013). Vissa 

familjer fann sig i situationen och utarbetade vardagliga strategier för att få tillvaron så 

optimal som möjligt. Detta gjordes till viss del genom att sätta upp delmål för familjen 

och därigenom kunde positiva känslor uppnås. Förhoppning att personen med stroke 

skulle tillfriskna var en morot i tillvaron, men skulle det inte ske såg framtiden mörk ut. 

Professionell rehabilitering kändes betungande om framtiden inte visade att den person 

med diagnosen stroke gjorde någon större förändring. Känsla av hopplöshet och oro för 

ekonomin hos den närstående till person med diagnosen stroke (Ekstam et al., 2010).  
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Ungefär 75 % av närstående till personer med stroke, upplevde bristande information 

och stöd från sjukvården. Närstående till personer med diagnosen stroke upplevde även 

svårigheter att få tillräcklig information om vilken inverkan en stroke har på livet. De 

personer som fått stroke, kände sig inte förberedda på vad som skulle komma och 

närstående till person med stroke såg förändring psykologiskt och en frustration av att 

vara en börda för sin närstående (Achten et al.;2012; Ekstam et al.; 2011; Kitzmüller et 

al., 2012b). En konstant oro för att den sjuke skulle få en ny stroke och dö gjorde att 

framtiden präglades av ständig oro (Bäckström et al., 2009; Kitzmüller & Ervik, 2015). 

Äldre personer som deltagit i studien kände oro att de inte skulle klara att vårda den 

sjuke bra nog i hemmet och att inte kunna fullfölja de nya ansvarsområden som blivit 

tillagda i deras liv (Kitzmüller et al., 2012b).  

 

Metodologisk frågeställning urvalsmetoder  

Detta material presenteras i löpande text och tabell utifrån den metodologiska 

frågeställningen där de granskade artiklarnas urvalsmetoder har granskats vilket finns 

presenterat i nedanstående tabell, tabell 4. 

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklarnas urvalsmetoder 

Författare Inklusion/exklusion 

Datainsamling 

Population och urval 

– urvalskriterier 

Tillvägagångs 

Sätt 

Undersöknings

grupp 

Achten,  

Visser-Meily, 

Schepers 

 

Inklusionskriterier: över 18 

år, stroke för första gången, 

ensidig förlamning.  

Exklusionskriterier: 

Återinsjuknande i stroke, 

oförmåga att prata tyska.  

För anhöriga: Kronisk 

sjukdom. 

Strokepatienter som 

blivit antagna till ett 

eller fler 

rehabiliteringscenter 

Tre år efter 

diagnosen stroke 

besöktes patient 

och närstående i 

hemmet för att 

svara på frågor. 

78 par deltog 

Buschenfeld, 

Morris, 

Lookwood 

 

Inklusionskriterier: Överlevt 

stroke och hospitaliserade 2 – 

8 månader. 

Deltagarna hade levt 

tillsammans 13 – 35 år. 

Brittiska eller 

europeiska medborgare 

Rekryterades via 

strokeorganisation. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

deltagarnas hem. 

Analys via IPA 

enligt Smith et al. 

7 partners till 

yngre personer 

som överlevt 

stroke. 

Bäckström, 

Sundin 

(2007) 

Inklusionskriterier: 

Närstående till person med 

diagnosen stroke samt vårdats 

på rehabiliteringsklinik 1 

månad efter att närstående fått 

diagnosen stroke.  

Del av longitudinell 

studie av närstående till 

person med diagnosen 

stroke. 

Öppna intervjuer 10 personer 

med närstående 

som fått 

diagnosen 

stroke.  

Bäckström, 

Sundin 

(2009a) 

Inklusionskriterier: 

Närstående till person med 

diagnosen stroke fick inte 

själv ha fått stroke.  

 

Del av longitudinell 

studie av närstående till 

person med diagnosen 

stroke och som deltagit 

vid tidigare studie. 

Uppföljning av studie 

gjord 2007. 

Introducerats via 

Öppna intervjuer Närstående till 

person med 

diagnosen 

stroke. 9 

personer deltog 

med 

fördelningen 2 
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rehabiliteringsklinik 6 

månader efter 

utskrivning.  

män och 7 

kvinnor.  

Bäckström, 

Sundin 

(2009b) 

Inklusionskriterier: 

Närstående till person med 

diagnosen stroke. 

Första gången fått diagnosen 

stroke, inte ha någon annan 

svår sjukdom. 

Personer med 

diagnosen stroke samt 

närstående till personer 

med diagnosen stroke. 

Del av longitudinell 

studie. Ett år efter 

utskrivning från 

rehabiliteringsklinik. 

Introducerad av 

sjuksköterska på 

rehabiliteringscenter.  

I denna användes 

en öppen 

intervjuform. 

9 personer med 

diagnosen 

stroke 

9 närstående till 

personer med 

diagnosen 

stroke. 

Bäckström, 

Asplund 

Sundin 

(2010) 

Inklusionskriterier: 

Närstående till person med 

diagnosen stroke.  Förväntat 

behov av vård och assistans 

mer än 6 månader 

Exklusionskriterier: 

Närstående själv fått 

diagnosen stroke eller annan 

kognitiv funktionsnedsättning. 

Del av longitudinell 

studie samt vara äldre 

än 18 men yngre än 65 

år, 

Informerades och 

tillfrågades att deltaga 

av sjuksköterska på 

rehabiliteringscenter 

innan person med 

diagnosen stroke skrevs 

ut till hemmet. 

Narrativa 

intervjuer 

4 kvinnliga 

närstående till 

person med 

diagnosen 

stroke. 

Ekstam, 

Tham, Borell,   

 

Inklusionskriterier: Patient 

inlagd på geriatrisk klinik med 

planerad hemgång. Över 64 år 

samt i ett långt förhållande 

(mer än 10 år) 

Rekryterade från en 

geriatrisk klinik i 

Sverige. 

Öppen intervju 

samt 

frågeformulär. 

4 personer; 2 

par, varav 1 

strokedrabbad 

make/relation. 

Green., King Inklusionskriterier: Ha 

deltagit i tidigare studie 

angående återhämtning efter 

mindre stroke. 

Rekryterades från en 

större deskriptiv studie 

där de studerat 

återhämtning efter en 

mindre stroke. 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

med två öppna 

frågor. Frågorna 

belyste 

livskvalitet samt 

om förändringar 

skett i dess 

livssituation till 

följd av stroke. 

26 manliga 

patienter och 

deras vårdande 

fruar. 

Kitzmüller, 

Asplund., 

Häggström 

 

Inklusionskriterier: Minst 3 

år efter stroke som gett 

funktionshinder. Vara över 16 

år, bo hemma, kunna förmedla 

sig i tal. Samma 

inklusionskriterier gällde för 

de närstående.  

Rekryterades från the 

Norwegian Stroke and 

Aphasia organization.  

Boende i Norge. 

Narrativa 

intervjuer i 

hemmet. 

Observationer 

angående 

funktionsnedsättni

ng, känslor, gester 

och agerande 

reflekterades och 

togs med vid 

databearbetning.  

46 deltagare. 22 

hade överlevt 

stroke, 16 var 

anhöriga och 2 

var 

strokepatienters 

vuxna barn. 
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Kitzmüller, 

Ervik 

 

Inklusionskriterier: 
Närstående ska ha levt med 

sin partner minst 3 år efter att 

partnern fått diagnosen stroke. 

Rekrytering gjordes av 

föreståndare vid 

Norges stroke och 

afasiförening samt 

föreståndare för 

hemsjukvård.  

9 av deltagarna 

rekryterades av sina 

män. 

Intervjuer i 6 

norska kommuner 

12 partners till 

personer som 

fått stroke. 

Kouwenhoven 

Kirkevold, 

Engedal, 

Hesook 

 

Inklusionskriterier; vuxna, 

stroke för första gången, mer 

än 14 på BDI II skala (skalan 

visar 14 – 63), vara kognitivt 

medveten om studien.  

Exklusionskriterier: svår 

sjukdom, äta antidepressiva 

läkemedel före stroke eller ha 

diagnosen bipolär sjukdom. 

Rekrytering skedde 

med hjälp av The Back 

Depression Inventory 

II, vilket mäter 

depression hos 

personer med 

diagnosen stroke. 

Rekryteringsområde är 

stroke och 

rehabiliteringscenter i 

Norge. 

Individuella djup-

intervjuer som 

varade mellan 45 

– 90 minuter. 

Dessa intervjuer 

gjordes mellan 4 

– 7 veckor efter 

stroke. 

9 personer; 3 

män och 6 

kvinnor 

Lou, 

Carstensen, 

Möldrup 

Shahla, 

Zakharia, 

Nielsen 

Inklusionskriterier: Lättare 

strokepatienter som skrevs ut 

från sjukhus till hemmet, leva 

i eget boende, kunna 

genomföra en intervju på 30 

minuter, finnas tillgängliga för 

intervju 3 – 6 veckor efter 

diagnosen stroke. 

Rekrytering skedde via 

tre lokala stroketeam.  

Intervju i 

hemmiljö. 

Introducerade i 

semi-

strukturerade 

formulär med 

tillhörande 

informationsblad.  

Intervjuer med 

22 

strokepatienter 

och 18 partners. 

Lurbe-Puerto, 

Leandro, 

Baumann 

 

Inklusionskriterier: Hela 

populationen av 

strokepatienter i Luxemburg 

och Norra Portugal mellan 1 

mars, 2008 – 28 februari, 

2010. 

Rekrytering skedde via 

lokala sjukhus i 

Luxemburg och norra 

Portugal. Två år efter 

stroke lokaliserades 

personer och sändes ett 

brev att deltaga i 

studien, där de även 

skulle ange vilken den 

person är som vårdade 

dem. 

Forskarna ringde 

upp deltagarna för 

att boka ett möte i 

hemmiljö.  

506 deltagare 

som uppfyllde 

författarnas 

kriterier 

Martinsen,  

Kirkevold,  

Bronken,  

Kvigne  

Inklusionskriterier: Stroke 

inom 8 veckor, medicinskt 

stabila, ha adekvat kognitiv 

funktion. 

Rekrytering skedde 

med hjälp av 

sjuksköterska vid 

sjukhusvistelsen samt 

hemsjukvården. 

Intervention samt 

djupintervjuer.  

14 deltagare; 11 

män och 3 

kvinnor.  

Ålder: 33 - 66 

år  

Musser, 

Wilkinson, 

Thomas. 

Bokhour 

Inklusionskriterier: Ha 

svår afasi, bo I lokalområdet. 

Exklusionskriterier: De som 

bedömdes av sin läkare att ha 

dålig prognos och förväntas 

avlida inom 18 – 24 månader. 

Personer som upplevt 

stroke med 

komplikation I form av 

afasi. Boende I Boston 

området och inlagda 

vid 

rehabiliteringsklinik.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

patienter och 

deras partners. 

12 personer; 10 

män och 2 

kvinnor 

Nasr,  

Mawson  

Wright  

Parker 

Mountain  

 

Inklusionskriterier: Ha fått 

diagnosen stroke, kunna 

förmedla information, ha 

adekvat engelskt språk för att 

förstå och förmedla 

information, bo i området. 

Narrativa intervjuer 

Valdes ut av 

föreståndare på 

rehabiliteringscenter.  

Intervjuer i 

hemmiljö hos 

person med 

diagnosen stroke 

samt närstående 

5 

strokedrabbade 

personer, 3 

familjevårdare 

 

 

https://www.hindawi.com/52819075/
https://www.hindawi.com/76950396/
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Inklusion/exklusion i datainsamlingarna 

Av deltagarna i de 16 studierna hade de som närstående till person med stroke fått 

diagnosen stroke för 3 veckor till 3 år sedan. I tre av studierna; Achten et al., (2012), 

Bäckström och Sundin (2010) samt Kouwenhoven et al., (2011) ska de inkluderade 

deltagarna bara fått stroke vid ett tillfälle samt inte haft några andra sjukdomar. I 

Kitzmüller et al., (2012a), Lou et al., (2017), Martinsen et al., (2013) och Nasr (2016) är 

inklusionskriteriet att av de personer som fått diagnosen stroke ska de kunna förmedla 

information och vara adekvata.  

 

Population och urval – urvalskriterier 

Av dessa studier var det två studier; Bäckström och Sundin (2009) samt Green och King 

(2008) som genomförde sina studier som longitudinell eller deskriptiv studie. Övriga 13 

studier genomfördes rekryteringen via rehabiliteringscentrum eller 

sjukvårdsinrättningar. 

 

 

 

Tillvägagångssätt 

Av de inkluderade studierna genomfördes intervjuer vid 15 av de 16 studierna. I 

studierna av Bäckström (2007, 2009a, 2009b), följde författarna deltagare under 1 

månad, 6 månader samt 1 år, efter att närstående skrivits ut från rehabiliteringsklinik 

och blir därför en del av longitudinella studier, med intervjuer som metodik. Studien 

gjord av Bäckström (2010) sammanfattades de tre tidigare studier gjorda vid 1 månad, 6 

månader samt 1 år efter utskrivning från rehabiliteringsklinik.  

I sex av studierna; Achten, (2012), Buschenfeld et al.(2009), Kitzmüller, (2012a), Lou 

(2017), Lurbe-Puerto, (2012) och Nasr (2016) gjordes intervjuer i hemmiljö med person 

som fått diagnosen stroke och dess närstående. Endast Green och Kings (2008) studie 

genomfördes som telefonintervju. I de kvarvarande sju intervjustudierna är 

genomförandet inte preciserat. 

 

Urvalsgrupp  

I tre av studierna; Achten (2012), Balasooriya-Smeekens et al., (2016) och Lurbe-Puerto 

(2012) var deltagarantalet mellan 60 – 560. I resterande 13 studierna var deltagarantalet 

4 – 35 personer. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Närstående till person med diagnosen stroke upplever en förändring av sin och sin 

partners livssituation. Från att just levt i ett partnerskap har relationen nu ändrats till att 

vara vårdare åt närstående till person med diagnosen stroke. De närstående upplevde 

även att de har fått stor arbetsbelastning, var frustrerade över den situation som uppstått 

och kände även en stor oro för framtiden. Närstående upplevde även sin relation som 

mer omtänksam mot sin partner och såg att familjebanden stärktes efter att närstående 

fått diagnosen stroke.  

 

Deltagarna i de granskade studierna hade haft sin diagnos från 3 veckor till 3 år och i 15 

av studierna intervjuades deltagarna och i en av studierna samlades informationen in via 

online inlägg. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Närståendes upplevelser 

Förändrat liv för närstående 

Närstående till person med diagnosen stroke, beskriver det som att en ny resa i livet 

börjar och som startar med att skapa nya regler och stabilitet, i en kaotisk livssituation 

(Bäckström & Sundin 2007). Med det beskriver närstående till person med diagnosen 

stroke att livet går in i en ny fas, med förändring av roller, söka balans i sättet att få det 

dagliga livet att fungera, att nå den nivån där omständigheterna gjort att närstående och 

person med diagnosen stroke, får en rutin för sin nya normalitet (Bäckström & Sundin, 

2009a). Som närstående till person som fått diagnosen stroke fördelas ansvaret 

annorlunda än tidigare, där den närstående inte behövt ha huvudansvaret för familjens 

ekonomi, familjens barn, skötsel av hem mm (Park& Kim, 2014). Resultatet visar att 

närstående till person som insjuknat i stroke, upplever en förändring av livssituationen 

generellt vilket innebär en påverkan i det dagliga livet. I studie gjord av Kitzmüller et al 

(2015) upplevde närstående till personer som insjuknat i stroke, att dessa personer 

genomgått en personlighetsförändring samt fått nedsatt kroppslig funktion. Lou et al. 

(2016a) studie visar att närstående, anhörig eller nära vän till en person som fått stroke, 

upplever personen förändrad i sitt beteende och rörelsemönster.  
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I Bulley et al. (2010) studie framkom inre motsättningar för de närstående till person 

med diagnosen stroke, där närstående upplevde att deras liv påverkades av att den 

personen med diagnosen stroke, blivit totalförändrad i samband med sjukdomen.  

 

Självkänslan i partnerrelationen i samband med att person fått diagnosen stroke har visat 

sig vara låg, vilket visar sig i framför allt parrelationer, där partners växlat från att vara 

partners till att nu vara vårdare till den person som fått diagnosen stroke (Park et al. 

2015). Närstående till person med diagnosen stroke anser att diagnosen stroke hos 

partner liknades vid en separation på grund av att hopplösheten i relationen utlösts i 

samband med att närstående person fått diagnosen stroke (López-Espuela et al. 2017). I 

samband med att närstående person fått diagnosen stroke har gett känslan av att vara 

vårdgivare är allt som är kvar av den tidigare relationen. Känslan av otrygghet gör att 

partners till person med diagnosen stroke, upplevde att de blev fångar i sitt hem, då 

tanken på semester och eventuellt att flytta kändes otryggt (López-Espuela, 2017). Trots 

att de flesta artiklar tar upp negativa känslor hos närstående visar ändå någon studie att 

det finns närstående med positiva upplevelser. Kruithof et al.(2012) redovisar i sin 

artikel positiva upplevelser hos närstående till person med diagnosen stroke. Närstående 

upplever ett ökat självförtroende i sin roll som vårdgivare. Närstående upplever att de 

får en belöning då dess närstående med diagnosen strokes tillstånd förbättras och de 

personer med diagnosen stroke börjar kunna göra aktiviteter som att sköta toalettbesök, 

klä på sig etc. ensamma utan sin närstående.  

 

Förmågan att kunna få existera är ett viktigt begrepp enligt Katie Erikson (1994). 

Närstående har ett behov av integritet som dämpas av deras situation som vårdgivare. 

Katie Eriksons teori där hon belyser att grunden för god omvårdnad är tro, hopp och 

kärlek, har hjälpt till att kunna tolka resultatet i de artiklar som granskats och kunnat ge 

en parallell till hur närstående liv förändrats i samband med att de nu tar hand om en 

person som fått stroke (Eriksson, 1994.; Musser, 2014).  

 

Förändrad parrelation 

En närstående beskrev det som att börja om helt från början i en relation. Upplevelsen 

kändes skrämmande och rädsla att göra fel var påtaglig (Buschenfeld et al., 2009, 

Ekstam, 2010, Kitzmüller, 2015). Relationen förändrades till en vårdgivare – 

vårdtagarrelation, där det i parrelationen inte längre fanns någon attraktion från den 

närståendes sida (Kitzmüller, 2015). Mycket kom att centreras till den som fått 
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diagnosen strokes situation och vårdbehov, där det i studier framkommit att 

kombinationen kärlek och vård är svår att kombinera i den mening att kärleken till den 

som fått diagnosen stroke finns, men vårdrelationen för den närstående gör att energin 

istället fokuseras kring den personen med diagnosen strokes omvårdnadsbehov 

(Kitzmüller et al 2015, Kruithof, et al.2016). Framtidsutsikterna förändrades och 

flertalet närstående anser att framtiden är oviss, speciellt hos den äldre generationen där 

symtomen oftast är mer påtagliga än hos yngre personer med diagnosen stroke. Detta 

gjorde att samlivet påverkades negativt (Ekstam et al.2010).  

 

Kommunikationen mellan de närstående och den som fått diagnosen stroke förändrades 

i samband med sjukdomen. Livskamraten förändrades och föräldern förändrades vilket 

berodde främst på att den kognitiva och emotionella sidan hos den som fått stroke 

förändrades (Kruithof et al.2011). Katie Eriksons teori innebär även att minska det 

mänskliga lidandet. Katie Erikson delar in lidandet i tre faser varav en är livslidandet, 

och det innebär allt som rör livet, och därmed menar Katie att det som varit självklart 

innan sjukdom, förändras eller helt tas bort, vilket kopplas samman med 

artikelgranskning som gjorts, där information och vägledning från vårdkedjan 

antagligen skulle främja den närstående som fungerar som vårdare till person med 

diagnosen stroke, och därmed få en ökad förståelse i en förändrad parrelation (Eriksson, 

1994).  

 

Förändrat socialt liv 

Känslan av svårigheter till ett socialt liv upplevdes av de närstående till person med 

diagnosen stroke. Skamkänslor för den sjuke samt oförstånd hos vänner och bekanta 

gjorde att de närstående drog sig undan sociala sammanhang (Ekstam et al., 2010, 

Green, 2008 & Lou et al., 2016b). Närstående till personer som fått diagnosen stroke 

upplever att familj och vänskapsrelationer förändrats. Den person som fått diagnosen 

stroke har inte samma minnesfunktion, kognitiva funktion eller emotionell funktion 

vilket de närstående upplever som besvärande vid socialt umgänge. Närstående till den 

person med diagnosen stroke kände ofta en hopplöshet då de närstående inte kunde ta 

över den diagnostiserade personers ansvar i t.ex. ledande roll som ordförande (Cecil et 

al, 2011). Konsekvensen blev att den som fått diagnosen stroke och den närstående fick 

begränsat socialt umgänge och det umgänge som fanns skedde oftast i hemmet (Lou et 

al.2016b). Martines et al. (2013) studie visade att närstående ibland tvingas sluta sina 

arbeten för att kunna vara vårdgivare till person med diagnosen stroke. Dessa 
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närstående upplevde svårigheter då konsekvenserna efter stroke inte syntes, men där 

svårigheterna fanns i känslor, uttryck samt mental trötthet. För att tillämpa Katie 

Eriksons teori om sjukdomslidandet, där lidandet är orsakat av sjukdom och den person 

med diagnosen stroke, känner skam och skuld. För att öka förståelsen hos de närstående 

till person med diagnosen stroke, kunde sjukvården ordna stödgrupper för den som fått 

stroke och dess närstående (Eriksson, 1994). Det skulle göra att erfarenheter kunde 

utbytas och därmed öka självförtroendet hos den person med diagnosen stroke och dess 

närstående. Större socialt umgänge skulle då uppnås, på grund av att motivation och 

förståelse för stroke minskade rädslan och de närstående som ständigt har en oro för att 

den som fått diagnosen stroke, åter skulle insjukna (Balasooriva-Smeekens, 2016).  

 

Förändrad ansvarsfördelning  

Närstående blir ofta vårdare till den som fått sjukdomen stroke, vilket gör att de 

närstående behöver mycket information och uppmuntran från vården. Den som fått 

diagnosen genomgår en förändring från att ha varit frisk till att ha fått en diagnos. I den 

familjesituation som uppstår där en närstående fått diagnosen stroke, ändras 

ansvarsfördelningen efter den personens förmåga att kunna delta i aktiviteter samt hur 

stort ansvar denne kan bistå i relationer (Buschenfeld et al. (2009). I en relation där 

fördelningen inneburit en passiv roll för den närstående innan partner, förälder fått 

diagnosen stroke, kan ett nytt ansvar ses som en tung last att bära vilket i sin tur kan 

leda till att den närstående fått depression och livsleda (Lurbe-Puerto et al, 2012). Katie 

Erikson anser att vården ska innehålla patient och närståendeperspektiv så kallat 

humanvetenskap då Katie Erikson har en humanistisk människosyn där stor vikt läggs 

vid var enskild individs värde och en förändrad ansvarsfördelning skulle enligt Katie 

Erikson öka person med diagnosen stroke och dess närståendes psykiska lidande. En 

större eller mindre omstrukturering av livet är nödvändigt och ses det till Katie Eriksons 

teori skulle vården kunna bistå med information om vilka förutsättningar som finns för 

en mindre tung ansvarsfördelning hos de närstående till en person med diagnosen stroke 

(Erikson, 1994). 

 

Egna hälsan 

Närstående till personer med stroke höll mycket känslor av frustration och sorg inom sig 

och kände trötthet, utmattning, stress, sömnproblem vilket ledde till oro för den egna 

hälsan samt oro över att själv bli sjuk och inte kunna ta hand om sin närstående eller 

sköta om den nya arbetsbelastning som blivit (Balasooriva-Smeekens et al., 2016). 
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Vissa av de närstående förstod att dåligt mående och oro för sin närstående gjorde att de 

fick psykosociala symtom. Behov av att få släppa fram egna känslor stod i konflikt med 

känslan av att visa sig stark inför den sjuke. En rädsla för att visa någon utomstående att 

känslan av svaghet fanns hos de närstående och personer med stroke, gjorde att de 

närstående höll inne sina känslor och ville inte visa sitt dåliga mående för familj, vänner 

och sin partner (Bäckström & Sundin, 2010).  

 

Vissa deltagare var medvetna om att bördan det innebar att vårda personer med stroke 

var negativt för den egna hälsan och några kopplade den egna försämrade hälsan till just 

detta (Kitzmüller & Ervik, 2015). Tecken på negativa känslomässiga och kognitiva 

effekter till följd av den ökade arbetsbelastningen sågs hos den närstående. De 

närståendes upplevelse av de emotionella och beteendemässiga förändringarna hos 

personen med stroke, påverkade det egna känslomässiga välbefinnandet (Lou et al., 

2016b). Grummer et al. (2007), anser att den egna hälsan hos de närstående till person 

som fått stroke, känt sig isolerade och deprimerade. De närstående har heller inte kunna 

tillgodose sina egna behov, där de främst har ignorerat sina egna sjukdomssymtom, av 

rädsla för att inte kunna lämna den sjuke och själv söka doktor. Katie Erikson anser att 

den egna hälsan är upplevelser av kroppsligt, själsligt och andligt välmående samt ett 

kroppsligt och fysiskt tillstånd (Erikson 1994). Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

informerar närstående om detta då närstående till person med diagnosen stroke måste se 

till sin egen hälsa.  

 

Oro för framtiden 

För de yngre personer som är närstående till person med stroke sågs mer oro för 

framtiden än hos äldre personer. Detta kunde bero på att oro för ekonomin var mer 

påtaglig då man behövde två inkomster. För de äldre fanns en stabilare ekonomi vilket 

gjorde att dessa inte kände större ekonomisk oro. Däremot beskrevs oron över att förlora 

sin närstående som delat ens vardag i många år skulle dö. Yngre närstående till person 

med diagnosen stroke, uttryckte till viss del att de önskat att dess närstående dött, 

beroende på vilka konsekvenser en stroke gjort med dess närstående och på vilka planer 

de gjort för framtiden. Gemensamt för äldre och yngre närstående till person med 

diagnosen stroke blev att oron för den sjukes hälsa tog överhand och svårigheter att 

släppa kontrollen upplevdes (Buschenfeld et al., 2009 & Lou et al., 2016).  

Här kan Katie Eriksons teori om att människan är en unik individ tillämpas, där tron är 

hälsans grundsubstans, hoppet ger hälsan inriktning och kärleken är hälsans form. Får 
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närstående till person med diagnosen stroke den informationen, kunde oron för 

framtiden underlättas och samtidigt ge rikligt med information om hur stroke 

uppkommer, hur personer med diagnosen oftast förändras, att omvårdnadsbehov 

tillkommer samt hur närstående till person med diagnosen stroke, hittar nya vägar i 

vardagens livssituation (Erikson, 1994). Det skulle underlätta den framtid de närstående 

går till mötes tillsammans med den person som fått diagnosen stroke. 

 

Metodologisk frågeställning  

De valda artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa studier. Enligt Polit och Beck 

(2017) anses detta vara en styrka. De granskade artiklarna sammanställdes utifrån 

inklusionskriterier, exklusionskriterier, population, procedur och undersökningsgrupp. 

För att kunna fånga upp närståendes upplevelser av att leva med person som fått 

diagnosen stroke, genomfördes studierna i 14 av 15 studier med öppen intervjuform. 

Stroke kan visa sig som olika nivåer beroende på hur mycket restsymtom som blir kvar. 

De granskade artiklarna påvisar även att graden av kognitiva och förståelse varierar 

beroende hur omfattande skador individen har fått av sin stroke. Ungefär en tredjedel av 

de valda artiklarna hade djupintervjuer med närstående och person som fått diagnosen 

stroke. Intervjuerna gjordes parvis, vilket inte alltid ger stor trovärdighet då någon av 

deltagarna känner att de inte kan tala från hjärtat utan sägs vad som förväntas av dem. 

 

Metoddiskussion  

För att kunna ge information och stöd behövs kunskap inom området stroke. Valet blev 

då en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). Styrkan i att göra en 

litteraturstudie blir att läsaren får läsa om personers känslor och upplevelser, vilket gör 

att läsaren då kan överföra den informationen till sjuksköterskor inom vården. 

Begränsningar gjordes till tidsintervall på 10 år, 2007 – 2017 då detta ansågs utgöra 

uppdaterad information om närståendes upplevelser av att leva med en person med 

stroke. Sökning och granskning av artiklar till denna beskrivande litteraturstudie gjordes 

genom sökning i MedLine via PubMed samt Cinahl. Inklusionskriterier var att beskriva 

närståendes upplevelse av att leva med peson som fått diagnosen stroke. 

Exklusionskriterier var att det inte fick vara person med diagnosen strokes egna 

upplevelser. Inte heller inkluderades avlägsna släktingar även om de skulle vara vårdare 

till person med diagnosen stroke. För att säkerställa bra kvalitet på valda artiklar gjordes 

begränsningen Peer Review. Genom att läsa artiklarnas abstract kunde artiklarna 
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sorteras till relevans för frågeställning och syfte eller icke relevant för syfte och 

frågeställning. 

 

Av de valda artiklarna var 14 artiklar kvalitativa och 2 artiklar kvantitativa. De valda 

artiklarna granskades enligt Polit och Becks (2017) granskningsmall. För att kunna göra 

en beskrivande litteraturstudie fokuserades det mest på kvalitativa artiklar och därmed 

få en inblick i personers upplevelser. Deltagarna i de granskade studierna hade haft sin 

diagnos från 3 veckor till 3 år och i 14 av studierna intervjuades deltagarna och i fyra av 

studierna tillämpades longitudinell metodik, vilket gör att närstående till person med 

diagnosen stroke och den person som fått diagnosen stroke, kunde följas över lång tid, 1 

månad till 1 år. Någon kvantitativ artikel togs med då dess diagram visade på 

procentuell upplevelse av sinnestillstånd hos närstående till person med diagnosen 

stroke. De kvantitativa artiklarna beskrev inte upplevelser dock gav de en uppfattning 

hur stor del av de närstående och dess olika känslotillstånd. 

 

 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

Saknaden av information är genomgående och de närstående upplever att det är 

bristfälligt med information från sjukvården. Resultatet visar att de flesta av närstående 

till person som fått diagnosen stroke, upplever en stor omställning av tillvaron och 

studier visar även att de närstående ofta får depression och andra fysiska åkommor som 

kommer i samband med den stress de upplever då en närstående person får diagnosen 

stroke. Fysiska förändringar uppstår vid stroke och dessa förändringar upplevdes svåra 

att hantera av de närstående till person med diagnosen stroke. Inom sjukvården borde 

resurser läggas på att ge god information om sjukdomen stroke och hur den påverkar 

den person som fått diagnosen stroke, både fysiskt och emotionellt. Detta borde ingå i 

omvårdnadsarbetet och inom alla yrkeskategorier inom sjukvården, speciellt hos 

sjuksköterskor, vilket skulle förbättra den närståendes förståelse då de vårdar sin 

närstående person med diagnosen stroke.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

De flesta studier har gjorts där närstående till person med diagnosen stroke varit kvinnor 

och de personer med diagnosen stroke varit män. I framtiden borde forskning göras på 

män som närstående till person med diagnosen stroke, och kvinnor vara personer med 
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diagnosen stroke. Gjordes studier på män som vårdare skulle det senare kunna 

utvärderas och hittas likheter samt skillnader i män/kvinnor som närstående till person 

med diagnosen stroke och män/kvinnor vara personer med diagnosen stroke. 

 

Slutsats 

Stor oro och lite information från vården upplevdes hos de flesta närstående till person 

med stroke.  

Denna studie skulle kunna öka förståelsen för närstående och även för den person som 

fått diagnosen stroke, då de har sin vårdkontakt. Sjuksköterskan behöver öka 

omvårdnaden för närstående och den person som fått diagnosen stroke. Det skulle 

underlätta i vardagen hos många familjer, då man får en ökad insikt i sjukdomen stroke 

och dess komplikationer.  
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