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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna anhörigas upplevelser av livet efter att 

en närstående drabbats av stroke och fått bestående funktionshinder. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturstudie, 16 vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes 

sedan utifrån perspektiven fysiskt, psykiskt och socialt. Huvudresultat: Litteraturstudiens 

resultat visar att anhöriga till strokedrabbade påverkades ur ett fysiskt, psykiskt och socialt 

perspektiv. De kände sig utmattade till följd av det ökade ansvaret som stroken förde med sig. 

Deras liv vändes upp och ner och många var missnöjda med vården och dess bemötande. 

Anhöriga upplevde brist på information och kände att de saknade kunskap om området. 

Känslor som oro, frustration, sorg, nedstämdhet och skuldkänslor beskrevs. De anhöriga 

kände sig tvingade att hålla tillbaka sina känslor och de uppgav att stöd från familj, vänner 

och personal var viktigt och gav dem styrka. Kvinnliga anhöriga visade sig vara mer utsatta 

än manliga. Anhöriga kände tacksamhet för att den strokedrabbade överlevt. De upplevde 

brist på egentid, stagnerade framtidsplaner och många kände sig socialt isolerade. De 

förändrade rollerna som stroken innebar upplevdes som påfrestande. Slutsats: Kunskap om 

hur anhöriga upplever livet efter en närståendes stroke kan ge vägledning i sjuksköterskans 

arbete med att stödja och informera anhöriga. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to illuminate the adult relatives experiences of life 

after a close person suffered a stroke and become permanently disabled. Method: The study 

was conducted as a literature review, 16 research articles were examined and then compiled 

from a physically, mentally and socially perspective. Main results: The literature study shows 

that relatives of stroke survivors were affected from a physical, mental and social perspective. 

They felt fatigued as a result of the increased responsibility that the stroke resulted in. Their 

lives were turned upside down and many were dissatisfied with the care and treatment. Family 

members felt a lack of information and felt they lacked knowledge of the area. Feelings of 

anxiety, frustration, grief, depression and guilt were described. The relatives felt compelled to 

hold back their emotions and they indicated that support from family, friends and staff was 

important and gave them strength. Female relatives were found to be more vulnerable than 

male relatives. Relatives felt gratitude for the survival of the stroke victim. They experienced 

lack of own time, stagnated plans of the future and experienced being socially isolated. The 

changed roles was experienced as stressful. Conclusion: Knowledge about how family 

members experience life after a stroke of a close one, may give guidance to the nurse in the 

work of supporting and informing relatives. 
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1. Introduktion 

1.1 Stroke  

Stroke är ett samlingsnamn som innefattar hjärninfarkt (cerebrala tromboser och embolier) 

och hjärnblödningar (intracerebrala hematom och subaraknoidalblödning), där omfattningen 

på hjärnskadan varierar beroende på vilken grad av ischemi (bristande blodtillförsel) som 

drabbar hjärnvävnaden (Ericson & Ericson 2008). Årligen drabbas omkring 15 miljoner 

människor i världen av stroke, varav cirka 5 miljoner får bestående funktionshinder (World 

Health Organization 2010). I Sverige insjuknar årligen omkring 30 000 människor i stroke, 

varav omkring 23 000 insjuknar för första gången (Socialstyrelsen 2009). Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2009) att den vanligaste åldern för förstagångsinsjuknande bland män och 

kvinnor är 81år respektive 83år samt att risken att dö i stroke har sedan 1987 minskat med 26 

procent bland män och 22 procent bland kvinnor. Många strokedrabbade får bestående 

funktionshinder så som begränsningar i förmåga att till exempel gå, äta, tvätta sig och klä på 

sig (Mayo et al. 2002). Bristande kognitiv förmåga, afasi (talstörning till följd av skada i 

hjärnans talcentrum), dysartri (talstörning av motorisk art till följd av svårigheter att 

artikulera) och emotionell instabilitet är också vanliga följder (Ericson & Ericson 2008). Att 

förlora förmågan att själv sköta tidigare självklara sysslor innebär en känsla av sårbarhet och 

insikten om att vara beroende av andra kan för personen vara svår att hantera (Henriksen & 

Vetlesen 2001). 

 

1.2 Att vara anhörig till någon som är sjuk 

Sjukdom påverkar inte bara den sjuke utan hela familjen drabbas, familjen upplever 

insjuknandet som en dramatisk händelse som kan innebära genomgripande förändringar i livet 

(Almås 2002a). Anhöriga till cancerpatienter beskrev en omstrukturering i livet till följd av 

sjukdomen som innebar förändrade roller och dagligt liv, där det viktigaste var att ta hand om 

sin sjuke släkting (Wells et al. 2008). Wells et al. (2008) belyste att anhöriga upplevde fysiska 

åkommor, så som magont, huvudvärk, sömnbrist och bröstsmärtor till följd av att vårda den 

cancersjuke samt att de var rädda för att själva bli sjuka och att då inte kunna fortsätta 

vårdandet. I en studie gjord på anhöriga till prostatacancerpatienter framkom att de 

försummade sina egna behov, att de kom i en ond cirkel där livet var i kaos samt att de 

önskade mer tid för tänkande och förståelse (Sandén & Söderhamn 2009). Vidare påvisade 

Sandén och Söderhamn (2009) att den anhöriga ägnade sig helt åt att bry sig om, ta hand om 

och vårda sin sjuke partner. Anhöriga till personer med KOL upplevde ensamhet och 
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depression, där samband mellan dessa upplevelser påvisades (Kara & Mirici 2004). Kim et al. 

(2005) belyste att ett begränsat socialt stöd ledde till tilltagande upplevelser av börda som i sin 

tur ökade de depressiva symtomen hos de anhöriga till personer med lungcancer. Wells et al. 

(2008) påvisade att cancern påverkade samtliga i familjen. 

 

1.3 Definition av begreppet anhörig  

Socialstyrelsen (2011) definierar anhöriga som en ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna”. Socialstyrelsen (2011) skiljer på benämningarna anhöriga och 

närstående, de definierar närstående som en ”person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till” (Socialstyrelsen 2011). Almås (2002a) använder sig av begreppet närstående och 

menar att begreppet innefattar den eller de personer som patienten räknar till sina närmaste. 

Man eller hustru, sambo, barn eller syskon är de som vanligtvis räknas som närstående, men 

lika väl kan en vän eller väninna vara den som patienten räknar som sin närmaste (Almås 

2002a). Larsson och Rundgren (2003) menar att personer som är födda strax efter 1900 

många gånger har ett stort antal syskon som de håller kontakten med. Vidare skriver Larsson 

och Rundgren (2003) att många av de äldre även har regelbunden kontakt med sina barn eller 

andra släktingar samt gamla vänner. 

 

1.4 Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee föddes 1926 i New Orleans och har arbetat som 

psykiatrisjuksköterska, hennes omvårdnadsfilosofi fokuserades främst på omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter (Jahren Kristoffersen et al. 2006). Almås (2002a) skriver att Joyce 

Travelbee var den första omvårdnadsforskaren som inkluderade den sjukes familj, hon 

menade att familjen inte kunde uteslutas eftersom den sjuke var en del av den. Jahren 

Kristoffersen et al. (2006) belyser att både familj och samhälle mottar omvårdnad enligt 

Travelbee, även om hon i första hand riktat sig till den enskilda individen. Travelbee betonade 

att generalisering av ”patient” och ”sjuksköterska” gör att den enskilda individens personliga 

och utmärkande drag och kännetecken försakas, vilket hämmar den nödvändiga 

mellanmänskliga relationen mellan de två (Jahren Kristoffersen et al. 2006). Jahren 

Kristoffersen et al. (2006) belyser att omvårdnaden blir opersonlig, ytlig och mekanisk om 

sjuksköterskan inte ser människan i den sjuke, vilket innebär att sjuksköterskan måste bortse 

från sina förutfattade meningar. Enligt Travelbee är det viktigare att sjuksköterskan känner till 

patientens upplevelser av situationen och förstår denna, i stället för att förhålla dig till dennes 

diagnos (Jahren Kristoffersen et al. 2006). 
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1.5 Problemformulering 

Den äldre befolkningen väntas öka och därmed också insjuknandet i stroke (Socialstyrelsen 

2009, World Health Organization 2010). För anhöriga kan det vara svårt och smärtsamt att 

acceptera att en nära person har drabbats av sjukdom och de anhöriga genomgår många 

gånger samma förlopp som den sjuke i jakten på att finna mening i lidandet och under denna 

tid är de anhöriga i behov av stöd och hjälp (Almås 2002a). Almås (2002b) menar att många 

anhöriga generellt sett upplever att de inte blir sedda av vårdpersonalen. De flesta klagomål 

som rör sjukvårdspersonal grundas på dåligt bemötande och brist på respekt (Almås 2002a).   

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan med respekt, empati och lyhördhet 

kommunicera med närstående, identifiera hälsorisker samt stödja både patienter och anhöriga 

med målet att främja hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) påtalar att hälso- och 

sjukvården ska arbeta med att förebygga ohälsa. Familjen glöms bort inom hälso- och 

sjukvården och det saknas definition av deras roll i vården, det tas ingen hänsyn till familjens 

behov och det avsätts ingen tid för familjen i vårdpersonalens planer för bemanning (Almås 

2002a). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2007) är 

det sjuksköterskans ansvar att aktivt utveckla omvårdnaden, sjuksköterskan har också ett 

personligt ansvar att hela tiden hålla sig ajour för att behålla och förbättra sin yrkeskompetens. 

Almås (2002a) menar att sjuksköterskan ska ta de anhörigas oro och tolkning av situationen 

på allvar och på så vis visa dem respekt och omtanke.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna anhörigas upplevelser av livet efter att en 

närstående drabbats av stroke och fått bestående funktionshinder. 

 

1.7 Frågeställningar 

Hur beskriver vuxna anhöriga livet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv efter att en 

närstående fått bestående funktionshinder till följd av stroke? 

 

Hur ser respektive artikels undersökningsgrupp ut med fokus på kön och relation till den 

strokedrabbade? 
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2. Metod 

2.1 Design  

Examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie.  

 

2.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Medline (via PubMed) och CINAHL. Sökorden 

som användes var: ”stroke”, ”family”, ”experience”, ”life change events”, ”quality of life” 

och ”life after stroke”. Sökningarna i Medline (via PubMed) gjordes med hjälp av MeSH-

termer som inhämtades från MeSH-databasen via PubMed. Författarna använde sig av den 

booleska sökoperatoren AND. En överblick av sökningarna ges nedan i tabell 1. 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Avgränsning för sökningen i databaserna gjordes till studier som publicerats mellan åren 

2001-2011. I databasen Medline (via PubMed) begränsades sökningen till de artiklar som var 

skrivna på svenska eller engelska. I databasen CINAHL gjordes endast en avgränsning till 

artiklar skrivna på engelska eftersom avgränsning till både svenska och engelska medförde att 

många artiklar försvann, inklusive de skrivna på engelska. I CINAHL gjordes en avgränsning 

till de studier som fanns tillgängliga som ”Linked full text”. Denna avgränsning gjordes inte i 

Medline (via PubMed) eftersom en del av de artiklar författarna hade till sitt förfogande via 

skolans nätverk då riskerade att uteslutas på grund av databasens uppbyggnad. Denna 

uteslutningsrisk fanns inte i CINAHL. För att alla publicerade artiklar, i de ovan nämnda 

databaser, skulle få samma chans att medverka i litteraturstudien började författarna med att 

läsa artiklarnas titel och abstract. De artiklar, totalt 30 stycken, som var av intresse för 

examensarbetets syfte och frågeställning valdes ut och lästes igenom noggrant av båda 

författarna. De artiklar som efter den noggranna genomläsningen fortfarande stämde överens 

med litteraturstudiens syfte och frågeställning behölls, vilket resulterade i 16 artiklar. Dessa 

artiklar låg till grund för litteraturstudiens resultat och kom att presenteras i löpande text.  

 

De 14 artiklar som valdes bort från de valda 30 överensstämde inte med litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. Av dessa 14 artiklar beskrev 2 av dem minderåriga (under 18 år) 

barns upplevelser av att ha en förälder som drabbats av stroke och valdes därför bort för att få 

en helhetsbild av de vuxnas upplevelser av livet som anhörig till en strokedrabbad. 
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Tabell 1 Resultat av litteratursökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Artiklar av intresse 

(exkl. dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Datum för 

sökning 

Medline (via 

PubMed) 

”Stroke” [MeSH] AND ”Family” [MeSH] 329 2 0 2011-01-24 

Medline (via 

PubMed) 

”Stroke” [MeSH] AND ”Family” [MeSH] 

AND experience*  

72 6 2 2011-01-24 

Medline (via 

PubMed) 

”Stroke” [MeSH] AND ”Family” [MeSH] 

AND ”Life Change Events” [MeSH] 

15 3 3 2011-01-24 

Medline (via 

PubMed)  

”Stroke” [MeSH] AND ”Family” [MeSH] 

AND ”Quality of Life” [MeSH] 

47 3 3 2011-01-24 

Medline (via 

PubMed)  

”Stroke” [MeSH] AND ”Family” [MeSH] 

AND ”life after stroke” 

45 4 1 2011-01-24 

CINAHL ”Stroke” AND ”Family” 376 2 0 2011-01-24 

CINAHL ”Stroke” AND ”Family” AND 

”experience*” 

86 4 4 2011-01-24 

CINAHL ”Stroke” AND ”Family” AND ”Life 

Change Events” 

4 0 0 2011-01-24 

CINAHL ”Stroke” AND ”Family” AND ”Quality of 

Life” 

56 4 2 2011-01-24 

CINAHL ”Stroke” AND ”Family” AND ”life after 

stroke” 

46 2 1 2011-01-24 

Totalt  1076 30 16  

 

2.4 Dataanalys 

Artiklarnas resultat studerades noggrant och det resultat som svarade på litteraturstudiens 

syfte och frågeställnig kopierades och placerades i en arbetstabell. Väl i arbetstabellen behölls 

texten i sitt sammanhang men färgades med tre olika färger – en färg för varje perspektiv. 

Därefter sammanställdes de olika färgerna, det vill säga de olika perspektiven, under enskilda 

rubriker. Respektive artikel granskades enligt Forsberg och Wengström (2008) i avseende att 

bedöma artiklarnas kvalitet. De bedömningsmallar som användes för att belysa artiklarnas 

kvalité var modifierade versioner av Forsbergs och Wengströms (2008) ”Checklista för 

kvalitativa artiklar” (Bilaga 1) samt ”Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-

experimentella studier” (Bilaga 2). I ”Checklista för kvalitativa artiklar” användes 18 Ja och 

Nej frågor som underlag för kvalitetsbedömningen och i ”Checklista för kvantitativa artiklar – 

kvasi-experimentella studier” var bedömningsunderlaget 13 Ja och Nej frågor. I tabell 2 

redovisas en översikt av artiklarnas titel, design, datainsamlingsmetod, urval (inklusive 

inklusionskriterier och exklusionskriterier), dataanalys samt utfallet av kvalitetsbedömningen. 

Författarna valde att redovisa antalet Ja-svar på frågorna i kvalitetsbedömningen. Studiernas 

undersökningsgrupper analyserades med fokus på kön samt vilken relation den anhörige hade 

till den strokedrabbade. Analysresultatet presenterades i löpande text i litteraturstudiens 

resultatdel samt som tabell (Bilaga 3). 
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2.5 Ordval 

Artiklarna presenterade ett flertal olika definitioner av anhöriga, så som caregivers, significant 

others, spouses, informal carers, informal caregivers, close relatives, carers, family caregivers, 

partners, relatives och wife-caregivers. För att underlätta för läsaren och för att ge en enhetlig 

bild har författarna valt att enbart använda sig av benämningen anhörig i resultat- och 

diskussionsdelen.  Artiklarna presenterade också ett flertal olika definitioner av personen som 

insjuknat i stroke, så som stroke patients, stroke survivors, patients, persons with stroke, 

stroke victim, persons who have suffered stroke och male-patients. Författarna har valt att 

använda sig av ordet strokedrabbad i samma syfte som valet av ordet anhörig. I de fall då 

vårdpersonal berörs i litteraturstudien har författarna valt att använda sig av ordet personal. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har genomfört litteraturstudien under vägledning av handledare (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden 2003). Resultatet har presenterats utan påverkan av författarnas egna 

värderingar och alla artiklar som inkluderats i litteraturstudien har redovisats (Forsberg & 

Wengström 2008). Vidare påtalar Forsberg och Wengström (2008) vikten av att studiernas 

resultat inte får förvrängas eller plagieras, detta enligt riktlinjer skrivna av Vetenskapsrådet. 

 

3. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie baserades på de 16 utvalda artiklarnas resultat. Resultatet 

presenteras i löpande text utifrån anhörigas upplevelser ur ett fysisk, psykiskt och socialt 

perspektiv. I de fall då de anhörigas upplevelser kunde härledas till två eller flera av de olika 

perspektiven valde författarna att enbart placera upplevelsen under ett av de tre perspektiven.  

I resultatet presenteras även utfallet av undersökningsgruppsanalysen. 

 

Tabell 2 Artikelöversikt inklusive utfall av kvalitetsgranskning 

 
Författare, år 

och land 

Titel Ansats och 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval (inkl. inklusionskriterier och 

exklusionskriterier) 

Dataanalys Utfall av 

kvalitets-

granskning 

Brann M., 

Himes K.L., 

Dillow M.R. 

& Weber K.  

 

2010, USA 

Dialectical 

Tensions in 

Stroke Survivor 

Relationships 

Kvalitativ. 

 

Design 

framgår ej. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Deltagarna 

rekryterades via 

flygblad på utökade 

omsorgsinrättningar 

och vid möten med 

strokestödgrupper. 

16 make/maka till strokedrabbad). 

Anhöriga hade en romantisk relation 

till strokeöverlevaren både innan 

stroken och vid tiden för 

datainsamlingen. Anhöriga var 

mellan 21 och 93 år. Tid sedan 

stroken varierade mellan 1 månad 

och 12 år. Deltagarna hade varit gifta 

mellan 7 månader och 67 år. 

Latent 

innehålls- 

analys 

15 Ja av 18 

frågor 
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Författare, år 

och land 

Titel Ansats och 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval (inkl. inklusionskriterier och 

exklusionskriterier) 

Dataanalys Utfall av 

kvalitets-

granskning 

Buschenfeld 

K., Morris R. 

& Lockwood 

S.  

 

2009, 

Storbritannien 

The experience 

of partners of 

young stroke 

survivors 

Kvalitativ. 

 

Design 

framgår ej.  

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Deltagarna 

rekryterades via 

samhällets stroke-

organisation.  

7 partners till strokeöverlevare som 

hade fått diagnosen stroke och legat 

på sjukhus. Deltagarna var 60 år eller 

yngre när stroken inträffade. 

Relationen mellan anhörig och 

strokeöverlevaren varierade från 13-

35 år. Alla deltaganden var vita med 

brittiskt/europeiskt ursprung. 

Inter-

pretative 

phenomeno-

logical 

analysis 

(IPA) 

16 Ja av 18 

frågor 

Bäckström B. 

& Sundin K.  

 

2009, 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 

Kvalitativ. 

 

En del i en 

longi-

tudinell 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa intervjuer 

1 år efter patientens 

utskrivning från 

rehabiliterings- 

kliniken i mellersta 

Sverige.  

9 medelålders nära anhöriga till 

första gångens strokedrabbade som 

förväntades behöva hjälp mer än 6 

månader efter utskrivningen och som 

inte hade någon samtida malignitet 

eller någon annan snabbt 

framskridande sjukdom. Anhöriga 

som ej drabbats av stroke själva eller 

har några andra kognitiva 

nedsättningar, är 18-65 år och anses 

som den viktigaste personen i 

patientens liv samt gav vård utan att 

få betalt. De behövde inte bo 

tillsammans. Blivit intervjuade två 

gånger tidigare. 

Latent 

innehålls-

analys.  

15 Ja av 18 

frågor 

Bäckström B. 

& Sundin K.  

 

2010, Sverige 

The experience 

of being a 

middle-aged 

close relative of 

a person who 

has suffered a 

stroke – six 

months after 

discharge from 

a rehabilitation 

clinic 

Kvalitativ. 

 

En del i en 

longi-

tudinell 

studie. 

 

 

 

 

 

 

Narrativa intervjuer 

6 månader efter 

patientens 

utskrivning från 

rehabiliterings- 

kliniken i mellersta 

Sverige.  

 

9 medelålders nära anhöriga till 

första gångens strokedrabbade som 

förväntades behöva hjälp mer än 6 

månader efter utskrivningen och som 

inte hade någon samtida malignitet 

eller någon annan snabbt 

framskridande sjukdom. Patienten 

pekade ut en nära anhörig som 

spelade en stor roll i det dagliga 

livet, men de behövde inte bo med 

varandra. De valdes ut från en 

tidigare gjord studie.  

Latent 

innehålls-

analys. 

15 Ja av 18 

frågor 

Epstein-

Lubow G.P., 

Beevers C.G., 

Bishop D.S. & 

Miller I.W.  

 

2009, USA 

Family 

Functioning Is 

Associated With 

Depressive 

Symptoms in 

Caregivers of 

Acute Stroke 

Survivors 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

studie.  

 

Experi-

mentell 

design med 

randomi-

sering. 

Enkät. Deltagarna 

rekryterades medan 

patienterna var 

inlagda på sjukhus 

för akut stroke. 

Enkäterna samlades 

in inom två veckor 

efter stroken.  

Mätinstrument: 

3MS, NIHSS, FIM, 

FAI, GDS, SF-36, 

CES-D, FAD. 

192 vårdgivare. Vårdgivare är person 

som kunde tänka sig att assistera 

vårdtagaren samt bodde inom 

30minuters bilväg från patienten. 

Patientens fru/man valdes i första 

hand, i andra hand övrig 

familjemedlem boende med 

patienten och i tredje hand den 

familjemedlem/vän som avsatte mest 

tid till att vårda patienten. 14 

vårdgivare exkluderades pga. 

bristande data.  

Chi-2-test 

och 

t-test. 

12 Ja av 13 

frågor 

Forsberg 

Wärleby G., 

Möller A. & 

Blomstrand C.  

 

2001, Sverige 

Spouses of 

First-Ever 

Stroke Patients: 

Psychological 

Well-Being in 

the First Phase 

After Stroke 

Kvantitativ. 

 

En del i en 

longi-

tudinell 

studie. 

 

 

 

 

Self-rating scales 

samt semi-

strukturerade 

intervjuer i snitt 10 

dagar efter stroken.  

 

Mätinstrument:  

BI, PGWB, Life 

Satisfaction 

Questionnaire. 

Information om 

patienten gavs av 

neurolog, talpedagog 

och neurofysiolog.  

83 makar/makor till personer med 

första gångens stroke (inklusive 

mindre stroke, dock ej 

subaraknoidalblödning), ingen 

samtida känd malignitet eller annan 

snabbt framskridande sjukdom, 

under 75år, var inneliggande på 

neurologkliniken på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg, 

bodde i Göteborg eller i närliggande 

områden och pratade och förstod 

svenska. Ej make/maka som drabbats 

av stroke eller hade någon kognitiv 

nedsättning.  

Fisher’s 

exact test. 

Pitmans’s 

test.  

Spearmans 

rangkorre-

lation.  

Statistisk 

beräkning 

enligt (Odén 

& Dimenäs 

2000). 

Innehålls-

analys med 

kategori-

sering. 

13 Ja av 13 

frågor 
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Författare, år 

och land 

Titel Ansats och 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval (inkl. inklusionskriterier och 

exklusionskriterier) 

Dataanalys Utfall av 

kvalitets-

granskning 

Franzén-

Dahlin Å., 

Laska A-C., 

Larson J., 

Wredling R., 

Billing E. & 

Murray V.  

 

2007, Sverige 

Predictors of 

life situation 

among 

significant 

others of 

depressed or 

aphasic stroke 

patients 

Kvantitativ. 

 

Beskriv-

ande 

tvärsnitts-

studie.  

 

 

 

Frågeformulär, 

Burden Scales for 

Relatives. 

71 anhöriga till deprimerade 

strokepatienter och 77 anhöriga till 

strokepatienter med afasi deltog. 

Anhörig definierades som en person 

som patienten pekade ut som någon 

som stod nära denne och någon som 

patienten ville skulle deltaga i 

studien. 

Multiple 

regression 

analysis, 

chi-square 

och Mann-

Whitney. 

10 Ja av 13 

frågor 

Green T.L. & 

King K.M.  

 

2009, Kanada 

Experiences of 

male patients 

and wife-

caregivers in the 

first year post-

discharge 

following minor 

stroke: A 

descriptive 

qualitative study 

Kvalitativ.  

 

Narrativ 

design.      

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

innehållande 2 

frågor från SS-QOL 

respektive BCOS.  

Intervjuerna ägde 

rum 12 månader 

efter utskrivning. 

De rekryterades via 

en större deskriptiv 

studie kring 

återhämtning efter 

en mindre stroke.  

26 manliga patienter som drabbats av 

en mindre stroke och deras 26 

makor. 

Konven-

tionell 

innehålls-

analys.  

14 Ja av 18 

frågor 

Haley W.E., 

Allen J.Y., 

Grant J.S., 

Clay O.J., 

Perkins M. & 

Roth D.L.  

 

2009, USA 

Problems and 

Benefits 

Reported by 

Stroke Family 

Caregivers: 

Results From a 

Prospective 

Epidemiological 

Study 

Kvantitativ. 

 

Observ-

ationsstudie 

med cross-

sectional 

design.  

 

 

 

 

 

Telefonintervjuer 8 

och 10 månader efter 

stroken. Information 

från REGARDS-

studien om själva 

stroken.  

Egendesignat 28-

punkts instrument 

baserat på Frenchay 

Activities Index, BI, 

Revised Memory 

och Behavior 

Problems Checklist. 

The Positive Aspects 

of Caregivning 

Scale. CES-D.  

Familjevårdgivare till 

strokeöverlevare som ingick i 

REGARDS-studien inbjöds till 

CARES-studien. Patienterna till 

REGARDS-studien valdes ut 

randomiserat. Fokus på förstahands-

vårdgivare till första gångens 

strokedrabbade (vilket 

självrapporterades samt bekräftades 

av sjukvården). Exkluderades om de 

var yngre än 21 år samt hade 

svårigheter med att förstå eller svara 

på frågorna. Totalt 75 

strokeöverlevare med deras 

familjevårdgivare.  

Redovisas 

som: medel 

och standard 

avvikelse 

eller 

frekvens 

och 

procenttal 

för nomi-

nella 

variabler.  

Det framgår 

ej hur de 

kom fram 

till detta.  

10 Ja av 13 

frågor 

Hunt D. & 

Smith J.A.  

 

2004, England 

The personal 

experience of 

carers of stroke 

survivors: an 

interpretative 

phenomeno-

logical analysis 

Kvalitativ. 

 

Fenomeno-

logisk 

design 

(Patton 

1990).  

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Släktingar till strokeöverlevare på en 

rehabiliteringsavdelning och utifrån 

det kriteriet var 4 av 24 möjliga 

lämpliga, resterande 20 

exkluderades. Släkting omfattade 

strokepatientens framtida informella 

vårdgivare, partner, dotter osv.  Alla 

deltagande var involverade i vården 

kring strokeöverlevaren och delade 

ansvaret med professionella 

vårdgivare. De var vita med 

Brittiskt/Europeiskt ursprung och 

tillhörde medelklassen. 

Inter-

pretative 

phenomeno-

logical 

analysis 

(IPA). 

15 Ja av 18 

frågor 

Jönsson A-C., 

Lindgren I., 

Hallström B., 

Norrving B. & 

Lindgren A.  

 

2005, Sverige 

Determinants of 

Quality of Life 

in Stroke 

Survivors and 

Their Informal 

Caregivers 

Kvantitativ. 

 

Jämförande 

studie. 

 

 

 

Enkätstudie. 

 SF-36 frågeformulär 

Mätinstrument: 

GDS-20, MMSE och 

BI. Deltagarna 

rekryterades via 

Lund Stroke 

Register. 

304 stroke patienter och 234 

informella vårdgivare deltog. De 

räknades som anhöriga om de var i 

kontakt med patienten minst 

2ggr/vecka 

Wilcoxon 

signed ranks 

test, 

Multivariate 

analyses. 

10 Ja av 13 

frågor 
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Författare, år 

och land 

Titel Ansats och 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval (inkl. inklusionskriterier och 

exklusionskriterier) 

Dataanalys Utfall av 

kvalitets-

granskning 

McCullagh E., 

Brigstocke G., 

Donaldson N. 

& Kalra L.  

 

2005, England 

Determinants of 

Caregiving 

Burden and 

Quality of Life 

in Caregivers of 

Stroke Patients 

Kvantitativ. 

 

Randomis-

erad 

kontroll-

erad studie.  

 

 

Intervju med 

frågeformulär 10 

dagar 3månader och 

8 månader efter 

stroken.  

Mätinstrument: BI, 

EQ-5D, EQ-VAS, 

Client Service 

Receipt Inventory, 

HADS, CBS.  

232 strokepatienter under 

rehabilitering och deras vårdgivare.  

Strokepatienterna var tvungna att ha 

vårdgivare utan något 

funktionshinder (definierat som RS 

0-2) samt viljan att stödja patienten 

efter utskrivningen. 

Redovisas 

som: 

förhållande, 

medel eller 

median. Det 

framgår ej 

hur de kom 

fram till 

detta. 

10 Ja av 13 

frågor 

Morimoto T., 

Schreiner A.S. 

& Asano H.  

 

2003, Japan  

Caregiver 

burden and 

health-related 

quality of life 

among Japanese 

stroke 

caregivers 

Kvantitativ. 

 

Design 

framgår ej. 

 

 

 

Enkätstudie. 

Frågeformulär: ZBI, 

MBI, GDS och SF-

12. 

Vårdgivare 

rekryterades genom 

sju neurologiska 

sjukhus med 

rehabiliteringsklinik. 

100 anhöriga till strokepatienter. 

De räknades som anhöriga om de 

assisterade med det mesta, om inte 

allt kring patientens dagliga 

omvårdnadsbehov. Anhöriga skulle 

inte ha någon tidigare psykiatrisk 

anamnes.   

Regressions

analys. 

8 Ja av 13 

frågor 

Pettersson I., 

Berndtsson I., 

Appelros P. & 

Ahlström G.  

 

2005, Sverige 

Lifeworld 

perspectives on 

assistive 

devices: Lived 

experiences of 

spouses of 

persons with 

stroke 

Kvalitativ. 

 

Hermen-

eutisk 

fenomeno- 

logi enligt 

van Manen. 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer i hemmet.  12 makar/makar till personer med 

stroke som deltagit i en tidigare 

studie tillfrågades och alla deltog. 

Samtliga bodde med den 

strokedrabbade. Stroken hade ägt 

rum ett år innan deltagandet i 

studien. Den strokedrabbade hade 

mild till svår funktionsnedsättning 

enligt MRS, behövde personlig eller 

instrumentell daglig vård från 

make/maka eller från make/maka och 

hemtjänst.  

Hermen-

eutisk 

fenomeno- 

logi enligt 

van Manen.  

15 Ja av 18 

frågor 

Smith L.N., 

Lawrence M., 

Kerr S.M., 

Langhorne P. 

& Lees K.R.  

 

2004, 

Storbritannien 

Informal carers’ 

experience of 

caring for stroke 

survivors 

Kvalitativ.  

 

Beskriv-

ande studie.   

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer ett år efter 

stroken. Intervjuerna 

var en del i en större 

studie som 

inkluderade både 

vårgivare och 

strokeöverlevare. 

90 vårdgivare till stroke överlevare 1 

år efter stroken. Anhöriga till 

strokepatienter som fått diagnosen 

stroke (ej subaraknoidalblödning), 

som skrivits ut från sjukhuset mellan 

3-11 månader sedan samt bodde i 

samhället inkluderades. Anhöriga till 

strokepatienter som varit beroende av 

vårdgivaren innan stroken, bodde på 

vårdhem eller hade terminal eller 

psykiatrisk sjukdom som enligt 

forskarna var opassande för studiens 

innehåll exkluderades.  

Data 

kodades, 

jämfördes, 

reducerades 

till begrepp 

och 

kategori-

serades. 

Kopplingar 

undersöktes 

och 

organisera-

des i teman. 

15 Ja av 18 

frågor 

Wallengren 

C., Friberg F. 

& Segesten K.  

 

2008, Sverige 

Like a shadow – 

on becoming a 

stroke victim’s 

relative 

Kvalitativ. 

 

Fenomeno-

logisk 

hermen-

eutik 

inspirerad 

av Ricoeur. 

 

 

Intervjuer som var 

open-ended under de 

första 4 veckorna 

efter den stroke-

drabbades inskriv-

ning.  Rekryterades 

från två strokecenter 

i västra Sverige. 

Pilotstudie gjord för 

att validera frågorna. 

16 anhöriga inkluderades i studien 

efter kraven på att blivit anhörig till 

en nyligen diagnostiserad första 

gångens strokedrabbad, förmåga att 

prata svenska samt blivit utvald som 

anhörig av den strokedrabbade. 

Fenomeno-

logisk 

hermen-

eutik 

inspirerad 

av Ricoeur.  

Naïve 

reading, 

structural 

analysis och 

compre-

hensive 

understand-

ing. 

16 Ja av 18 

frågor 
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3.1 Anhörigas upplevelser ur ett fysiskt perspektiv 

Av de 16 valda artiklarna belyste 13 artiklar anhörigas upplevelser ur ett fysiskt perspektiv 

(Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, Forsberg 

Wärleby et al. 2001, Green & King 2009, Haley et al. 2009, Hunt & Smith 2004, Jönsson et 

al. 2005, McCullagh et al. 2005, Morimoto et al. 2003, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 

2004, Wallengren et al. 2008). 

 

Anhörigas generella hälsa rapporterades som låg, endast 42,3% rankade sin generella hälsa 

som bra (Morimoto et al. 2003). Forsberg Wärleby et al. (2001) menade att den generella 

hälsan påverkades negativt av en ökad ålder hos de anhöriga. Morimoto et al. (2003) menade 

däremot att deras ålder inte hade någon inverkan på den generella hälsan. Anhöriga upplevde 

trötthet, illamående, rastlöshet, hjärtklappning och förstoppning till följd av situationen, om än 

för en kort period, en anhörig fick även ökad tinnitus (Wallengren et al. 2008). Green och 

King (2009) konstaterade att de anhöriga upplevde fysiska förluster. Morimoto et al. (2003) 

redovisade dock att de rankade sin fysiska funktion som minst påverkad av de olika 

livskvalitetsdimensionerna. Anhörigas fysiska områden påverkades negativt av en ökande 

ålder (Jönsson et al. 2005). Haley et al. (2009) rapporterade att 44% av de anhöriga inte 

upplevde någon generell belastning, att 41,33% upplevde viss generell belastning och att 

14,67% upplevde stor generell belastning. Vidare skrev McCullagh et al. (2005) att den 

generella belastningen minskade mellan 3 månader och 1 år efter stroken. 

 

Anhöriga kände sig utmattade till följd av att tvingas ta huvudansvaret för att vardagen skulle 

fungera (Pettersson et al. 2005). Vardagen begränsades eftersom all planering gjordes utefter 

sjukhusbesöken (Smith et al. 2004). Hunt och Smith (2004) påtalade en känsla av utmattning 

till följd av de kontinuerliga sjukhusbesöken eller av att vårda. Bäckström och Sundin (2009) 

menade att de anhöriga upplevde en trötthet relaterad till ökade krav och ensamt ansvar samt 

att de kände sig övergivna av sjukvården. Ett stort omsorgsbehov hos den strokedrabbade var 

också en bidragande orsak till trötthet (Bäckström & Sundin 2010). Smith et al. (2004) 

rapporterade en störd sömn hos de anhöriga till följd av att den strokedrabbade behövde hjälp 

nattetid eller till följd av att den anhöriga inte kunde koppla bort sin uppmärksamhet. Green 

och King (2009) rapporterade även de en dålig sömn hos de anhöriga. En del uppgav att de 

sov mer ordentligt med vetskapen om att rollatorn stod bredvid den strokedrabbades säng 

(Petterson et al. 2005). 
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Morimoto et al. (2003) menade att den starkaste faktorn för minskad hälsorelaterad 

livskvalitet var de anhörigas börda men även deras ålder och kronisk sjukdom. Enligt 

McCullagh et al. (2005) förändrades inte självskattningen av de anhörigas hälsorelaterade 

livskvalitet mellan 3 månader och 1 år efter stroken. Morimoto et al. (2003) beskrev att 

kroppslig smärta rankades som en av de minst påverkade livskvalitetsdimensionerna och att 

åldern inte hade någon betydelse. Forsberg Wärleby et al. (2001) menade dock att en ökande 

ålder hos den anhöriga påverkade den kroppsliga smärtan negativt samt att den kroppsliga 

smärtan påverkades positivt av en bättre funktionell status hos den strokedrabbade. 

 

Anhöriga upplevde saknad av intimitet (Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2010). 

Bäckström och Sundin (2009) beskrev närhet och sexualliv som icke existerande. Yngre 

personer var mer tillfreds med sitt sexualliv än äldre personer (Forsberg Wärleby et al. 2001). 

Buschenfeld et al. (2009) belyste att anhöriga upplevde sig fysiskt isolerade. Forsberg 

Wärleby et al. (2001) påvisade att de anhörigas vitalitet var lägre än normalpopulationens. 

Anhöriga rankade sin vitalitet som en av de tre mest påverkade livskvalitetsdimensionerna 

(Morimoto et al. 2003). Jönsson et al. (2005) konstaterade att vitaliteten påverkades negativt 

desto äldre den strokedrabbade var men att en kvinnlig strokedrabbad påverkade vitaliteten 

positivt. Enligt Morimoto et al. (2003) påverkades inte vitaliteten av den anhörigas ålder. 

 

Bäckström och Sundin (2009) menade att de anhöriga kom till ett stadium då de började 

beakta sig själva som en person med egna vitala behov, ett stadium där medvetenheten om 

konsekvenserna för sin egen hälsa och sitt välbefinnande till följd av att vårda sin nära 

släkting infann sig och de tvekade inte att be om hjälp. För många lättades den fysiska bördan 

efter en tid till följd av en förbättring av den strokedrabbades förmåga eller till följd av 

framgångsrika anpassningsmekanismer hos de anhöriga (Smith et al. 2004). Det som den 

anhöriga inte klarade själv kunde hjälpmedlen hjälpa dem med likt en högra hand, även om 

det exempelvis upplevdes som jobbigt att dra en rullstol (Pettersson et al. 2005).  

 

3.2 Anhörigas upplevelser ur ett psykiskt perspektiv 

Samtliga valda 16 artiklar belyste anhörigas upplevelser ur ett psykiskt perspektiv (Brann et 

al. 2010, Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, 

Epstein-Lubow et al. 2009, Forsberg Wärleby et al. 2001, Franzén-Dahlin et al. 2007, Green 

& King 2009, Haley et al. 2009, Hunt & Smith 2004, Jönsson et al. 2005, McCullagh et al. 
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2005, Morimoto et al. 2003, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 

2008).  

 

Vid insjuknandet vändes livet upp och ner (Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 2005). 

Anhöriga beskrev känslan av att vara oförberedd (Bäckström & Sundin 2010). Vidare beskrev 

Green och King (2009) att de anhöriga kände sig överhopade av sjukdomen, vilket ledde till 

en ökad känsla av utsatthet. De upplevde osäkerhet, tvivel, orättvisa och chock till följd av det 

inträffade (Hunt & Smith 2004). De känslomässiga effekterna av strokehändelsen beskrevs 

som överväldigande och varaktiga (Buschenfeld et al. 2009). 

 

Anhöriga upplevde akutmottagningen som stressig (Smith et al. 2004). Sjukhusmiljön 

beskrevs som obehaglig, främmande och svårförståelig (Wallengren et al. 2008). De kände en 

osäkerhet i väntan på diagnos, rädsla för en ny stroke och vad de i den situationen skulle göra, 

men osäkerheten gällde också den strokedrabbades hälsa och återhämtning (Brann et al. 

2010). Osäkerheten ledde till ökad känsla av utsatthet (Green & King 2009). Många anhöriga 

var missnöjda med vården och dess bemötande (Bäckström & Sundin 2009, Hunt & Smith 

2004, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 2008). Några få var nöjda med vården och 

eftervården (Smith et al. 2004). Hunt och Smith (2004) påvisade att stöd från och tillit till 

personalen gjorde att de anhöriga kände ett lugn. De upplevde en trygghet då personalen 

kände igen dem och pratade med dem, kände sig bekräftade, fantasin stävjades och hoppets 

låga hölls brinnande (Wallengren et al. 2008). En fungerande vård innebar att den anhöriga 

kunde vila med vetskapen om att den strokedrabbade togs om hand (Bäckström & Sundin 

2009). De befann sig i en oorganiserad situation där de försökte skapa ordning så snabbt de 

kunde (Wallengren et al. 2008). Bäckström och Sundin (2009) menade att tiden efter 

utskrivningen från sjukhuset upplevdes som en ständig kamp med sjukvården. De kände sig 

frustrerade, uppgivna, oroliga, otillräckliga och övergivna av sjukvården till följd av ansvaret 

som placerats på dem (Bäckström & Sundin 2009). Anhöriga upplevde att deras roll som 

vårdare togs för givet oavsett ålder, hälsa eller personliga omständigheter (Bäckström & 

Sundin 2010). De kände sig hjälplösa och sårbara inför myndigheter samt oförmögna att 

påverka resultatet av sin kamp (Bäckström & Sundin 2009). Anhöriga upplevde att personalen 

fokuserade på den strokedrabbade ur ett fysiskt perspektiv (Bäckström & Sundin 2009, 

Bäckström & Sundin 2010). 
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De påtalade en brist på information (Green & King 2009, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 

2008). Anhöriga kände att de saknade kunskap om området (Hunt & Smith 2004, Pettersson 

et al. 2005). De önskade mer information om stroke, dess fysiska/emotionella effekter, 

riskfaktorer, återfall, medicinering, behandlingsalternativ, hjälpmedel, tjänster, förmåner och 

avlastning (Smith et al. 2004). Hunt och Smith (2004) belyste en ovisshet inför framtiden, 

sökande efter förståelse för situationen och en bristande kontroll av strokens följder. Brist på 

information samt behovet av att få veta och att förstå det inträffade gjorde att de på olika sätt 

började söka information och kunskap på egen hand, där den bristande kunskapen och 

förståelsen ledde till ökad frustration och ångest (Wallengren et al. 2008). Informationsbristen 

orsakade också en ökad känsla av utsatthet (Green & King 2009). Bäckström och Sundin 

(2010) beskrev hur de anhöriga famlade efter kunskap och insikt samt saknade information 

och stöd om vård och assistans. Att på egen hand söka information upplevdes påfrestande 

(Bäckström & Sundin 2010, Smith et al. 2004). De filtrerade informationen från personalen 

om denna innebar minskat hopp för den strokedrabbade (Wallengren et al. 2008). Anhöriga 

upplevde lång väntan på hjälpmedel efter utskrivningen samt en känsla av att som anhörig 

behöva vårda utan tillräcklig färdighetsträning och utrustning (Smith et al. 2004). Utbildning 

inom området hade en positiv inverkan (McCullagh et al. 2005, Smith et al. 2004). 

 

Anhöriga beskrev en rädsla för strokens konsekvenser (Brann et al. 2010, Wallengren et al. 

2008). De upplevde ängslan (Buschenfeld et al. 2009, Wallengren et al. 2008). Forsberg 

Wärleby et al. (2001) rapporterade att anhöriga var mer oroliga än normalpopulationen. De 

kände en oro för anpassningen till den nya rollen samt en oro för sin egen kapacitet att hjälpa 

till (Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 2005). Ledsamhet, depression, ensamhet, problem 

med tarmkontroll, känsla av att vara värdelös, oro, upprepade frågor och minnessvårigheter 

var tillstånd hos den strokedrabbade som rankades som mest stressande för de anhöriga 

(Haley et al. 2009). En helt eller delvis mist kommunikationsförmåga hos den strokedrabbade 

gav upphov till oro/ångest hos de anhöriga och sågs även som en potentiell skada för 

relationer (Wallengren et al. 2008). Bäckström och Sundin (2010) belyste att anhöriga 

upplevde oro kring relationens överlevnad, där känslan av att inte kunna lämna den 

strokedrabbade fanns liksom känslan av att inte kunna fortsätta leva med någon som blivit en 

annan person. De oroade sig också för välbefinnandet och värdigheten hos den 

strokedrabbade (Hunt & Smith 2004). Oro fanns även inför den strokedrabbades framtid och 

att hjälpmedlen inte skulle räcka till så att de behövde bo på olika håll, de oroade sig också för 

skador till följd av att adekvata hjälpmedel inte användes eller att dessa handhades på fel sätt 
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(Pettersson et al. 2005). Anhöriga kände oro för eventuella olyckor då de lämnade hemmet 

och den strokedrabbade ensam (Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, 

Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004). Pettersson et al. (2005) belyste även en känsla av 

stress samt oro för att den strokedrabbade skulle känna sig ensam. De var rädda för att den 

strokedrabbades tillstånd skulle försämras (Bäckström & Sundin 2009, Smith et al. 2004, 

Wallengren et al. 2008). Bäckström och Sundin (2009) påtalade att de anhöriga inte kunde 

koppla bort tanken på den strokedrabbade och vården kring denna även om de bodde på olika 

håll. 

 

De upplevde att ingen förstod deras livssituation (Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & 

Sundin 2010). Anhöriga kände frustration (Pettersson et al. 2005, Wallengren et al. 2008). 

Smith et al. (2004) menade att frustration väcktes då den strokedrabbade led av apati 

(likgiltighet), ovilja att delta eller kommunikationsnedsättning. Buschenfeld et al. (2009) 

beskrev att de anhöriga jämförde sin situation med andras och att de frustrerades över vad 

andra hade uppnått. De hoppades på fullständig återhämtning men insikten om att detta 

kanske inte var möjligt ledde till frustration (Brann et al. 2010). Hunt och Smith (2004) 

belyste att de kände besvikelse hos sig själva och den strokedrabbade vid tillbakagång av 

tidigare gjorda framsteg. 

 

De kände sorg över den strokedrabbades personlighetsförändringar (Bäckström & Sundin 

2009, Bäckström & Sundin 2010, Wallengren et al. 2008). Anhörigas insikt om att fullständig 

återhämtning kanske inte var möjlig ledde till sorg (Brann et al. 2010, Bäckström & Sundin 

2009). Bäckström och Sundin (2010) beskrev en känsla av sorg och skuld till följd av att inte 

ha tillräcklig styrka. Skuldkänslor var vanligt förekommande hos de anhöriga (Brann et al. 

2010, Buschenfeld et al. 2009, Hunt & Smith 2004,Wallengren et al. 2008).  

 

Anhöriga till strokedrabbade var mer nedstämda än normalpopulationen (Forsberg Wärleby et 

al. 2001). Epstein-Lubow et al. (2009) rapporterade milda till måttliga depressionssymtom 

hos 14% av de anhöriga, medan 27% påvisade svåra depressionssymtom, symtom som 

förvärrades av att den strokedrabbade var man, lägre utbildning hos anhöriga, strokens 

omfattning, sämre motorisk funktion hos den strokedrabbade, sämre generell hälsa och 

familjefunktion samt att den anhöriga var kvinna. Morimoto et al. (2003) menade att ingen 

skillnad fanns mellan män och kvinnor gällande deras grad av depression. Morimoto et al. 

(2003) påvisade att 52% av de anhöriga uppvisade nivåer av depressiva symtom i behov av 
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vidare psykiatrisk utredning men att endast en anhörig fått psykiatrisk behandling och att mer 

depressiva symtom sågs hos anhöriga med kronisk sjukdom. Beroendet av andra människor 

för sin egen frihet beskrevs som en orsak till depression samt att de upplevde att deras känslor 

av sorg, trötthet och depression vände deras egna barn bort från dem (Bäckström & Sundin 

2009). 

 

Anhöriga upplevde behov av att undvika att uttrycka sina känslor för att klara av det praktiska 

och att humor var viktigt för att kunna desarmera känslorna (Buschenfeld et al. 2009). Många 

ville uppträda lugnt, samlat och starkt inför den strokedrabbade, samtidigt som de brottades 

med att hålla tillbaka sina känslor och behovet av att släppa ut dem, men känslan av att inte ha 

en stöttande miljö för känsloutlopp förekom (Brann et al. 2010). De kontrollerade sina känslor 

inför den strokedrabbade för att inte oroa denne samt inför personalen då det var viktigt att 

visa sig stark och ansvarsfull inför dem (Wallengren et al. 2008). Buschenfeld et al. (2009) 

rapporterade en känslomässig isolering hos de anhöriga. Fokus lades på den strokedrabbades 

behov och besluten fattades därefter (Brann et al. 2010, Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 

2005). Tankar på sin egen livssituation ledde till olust och känsla av att meningen med livet 

gått förlorad (Bäckström & Sundin 2010). Några nämnde döden som den enda vägen till en 

känsla av frihet, men att de höll sina tankar för själva (Bäckström & Sundin 2010).  

 

Enligt Smith et al. (2004) upplevde anhöriga framtiden som dyster. Deras syn på framtiden 

associerades med den strokedrabbades egenvårdsförmåga och dennes grad av sensomotorisk 

försvagning (Forsberg Wärleby et al. 2001). Wallengren et al. (2008) menade att de anhöriga 

hade ett stort behov av att fokusera på framtiden. Trots tung börda betonades en stark känsla 

av framtidstro (Bäckström & Sundin 2010). De trodde på förbättring hos den strokedrabbade 

(Bäckström & Sundin 2009, Buschenfeld et al. 2009). Positiva minnen från andra 

strokedrabbade ingav lugn hos de anhöriga liksom att stabilitet eller framsteg i 

återhämtningen ökade hoppet för framtiden medan negativa minnen gav en mer pessimistisk 

framtidssyn (Wallengren et al. 2008). Stroken satte livet i ett annat perspektiv och de oroade 

sig inte längre för småsaker (Green & King 2009). Smith et al. (2004) menade att anhöriga 

lärde sig att ta en dag i taget och inte planera för den kommande tiden. 

 

För att minska sorg och ångest antog anhöriga rollen som ”hypervaksam”, men ångest och 

stress ökade snarare, vilket ledde till utmattning (Green & King 2009). En del kände att parets 

behov av emotionellt stöd inte tillgodosågs (Pettersson et al. 2005). De uttryckte ett behov av 
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mer hjälp med stresshantering och copingstrategier (Green & King 2009). De svävade mellan 

lindriga och starka känslomässiga obehag, så som panik och passivitet men genom att ta en 

dag i taget lyckades anhöriga distrahera sig själva från tankarna (Wallengren et al. 2008). Att 

få en paus från vårdandet var viktigt för att orka, där spelade arbetsplatsen en viktig roll 

(Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010). För de som 

inte bodde med den strokedrabbade var hemmet en plats för att återfå styrka, vila samt visa 

sin sårbarhet och svaghet medan de som bodde med den strokedrabbade kände sig obekväma 

hemma (Wallengren et al. 2008). Att ta beslutet att inte bo med den strokedrabbade beskrevs 

som ett sätt att överleva och att återfå sin hälsa (Bäckström & Sundin 2009). 

 

En anpassning till den förändrade livssituationen skapade en känsla av trygghet, känslomässig 

balans och lättnad (Bäckström & Sundin 2009). Hjälpmedel gjorde det möjligt att behålla 

tidigare vanor, vilket kunde göra anhöriga mer avslappnade trots att hjälpmedlen upplevdes 

som både möjligheter och begräsningar (Pettersson et al. (2005). De anhöriga kände sig 

ensamma i den nya situationen med ökat ansvar (Bäckström & Sundin 2009, Wallengren et 

al. 2008). Stöd från familj, vänner och personal var viktigt och gav dem styrka (Buschenfeld 

et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010). De anhöriga kände ett 

ökat förtroende för sin egen förmåga att hantera oväntade situationer (Bäckström & Sundin 

2009).  Oavsett passerad tid sedan stroken och antalet år som gifta uttryckte samtliga anhöriga 

en mycket positiv syn på sin situation (Brann et al. 2010). Bäckström och Sundin (2010) 

påvisade att det trots en gradvis anpassning till situationen fanns en känsla av orättvisa och att 

livet var som en berg- och dalbana.  

 

Trots hjälp i hemmet från sjukvården upplevde anhöriga ett ansvar för den strokedrabbade 

samt att deras egna engagemang var det stöd som den strokedrabbade behövde (Bäckström & 

Sundin 2010). Det var smärtsamt att behöva hjälpa till med matning, förflyttning, 

kommunikation och personlig hygien (Wallengren et al. 2008). Ett stort omsorgsbehov hos 

den strokedrabbade gav känslan av att vara otillräcklig (Bäckström & Sundin 2010). 

Morimoto et al. (2003) påvisade att anhörigas börda ökade med tilltagande 

omvårdnadstimmar och depressiva symtom. Kognitiva förändringar hos den strokedrabbade 

var svårare att hantera än fysiska förändringar (Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & 

Sundin 2010). En bättre funktionell status hos patienten påverkade de anhörigas mentala 

områden positivt (Jönsson et al. 2005).  
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Anhörigas välbefinnande var lägre än normalpopulationens (Forsberg Wärleby et al. 2001). 

Green och King (2009) rapporterade psykiska förluster. Även Morimoto et al. (2003) 

rapporterade försämrad psykisk hälsa hos de anhöriga. Ökande ålder hos de anhöriga 

påverkade deras känslomässiga områden negativt (Jönsson et al. 2005). McCullagh et al. 

(2005) rapporterade att en ökad ålder associerades med lägre livskvalitet. Morimoto et al. 

2003) menade att åldern inte var en faktor för psykisk hälsa. Det fanns ingen koppling mellan 

varken ålder/kön och oro, nedstämdhet, välbefinnande, allmän hälsa eller vitalitet (Forsberg 

Wärleby et al. 2001). För anhöriga till strokedrabbade med depression eller afasi påverkades 

livssituationen mindre om den strokedrabbade var kvinna (Franzén-Dahlin et al. 2007). 

Jönsson et al. (2005) påvisade att den mentala hälsan var högre då den strokedrabbade var av 

kvinnligt kön. Kvinnliga anhöriga rapporterade högre börda än andra anhöriga (Morimoto et 

al. 2003). Då den strokedrabbade var av manligt kön påverkades livskvalitén mer negativt 

(McCullagh et al. 2005). 

 

De anhöriga kände en tacksamhet för att den strokedrabbade hade överlevt (Brann et al. 2010, 

Bäckström & Sundin 2010). De var tacksamma för att situationen inte var värre (Buschenfeld 

et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010). Brann et al. (2010) 

menade att tacksamheten ledde till acceptans av osäkerheten relaterat till konsekvenserna av 

stroken. Anhöriga betonande vikten av att behålla optimism (Bäckström & Sundin 2009). Att 

kunna fortsätta att leva med den strokedrabbade i hemmet gav upphov till tacksamhet och 

glädje (Pettersson et al. 2005). De beskrev en ökad uppskattning av livet och relationer till 

släkt och vänner (Bäckström & Sundin 2010). Över 90% av de anhöriga menade att 

upplevelsen av att vara anhörigvårdare lett till ökad uppskattning av livet samt en känsla av att 

vara behövd och uppskattad (Haley et al. 2009). 

 

3.3 Anhörigas upplevelser ur ett socialt perspektiv 

Av de 16 valda artiklarna belyste 11 artiklar anhörigas upplevelser ur ett socialt perspektiv 

(Brann et al. 2010, Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 

2010, Green & King 2009, Hunt & Smith 2004, Jönsson et al. 2005, Morimoto et al. 2003, 

Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 2008).  

 

De anhöriga beskrev sociala förluster till följd av stroken (Buschenfeld et al. 2009, Green & 

King 2009, Hunt & Smith 2004). En bättre funktionell status samt en yngre ålder hos den 

strokedrabbade påverkade anhörigas sociala liv positivt (Jönsson et al. 2005). Morimoto et al. 
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(2003) påvisade att anhöriga klassade sin sociala funktion högst samt att ålder inte var en 

betydande faktor. Anhöriga upplevde en brist på egentid (Brann et al. 2010, Buschenfeld et 

al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Green & King 2009). Hunt och Smith (2004) belyste 

brist på tid som en påverkande faktor på familjerelationer och hushållssysslor. Upplevelser av 

att vara för trött för att använda sin egentid fanns samt att den tiden användes till 

hushållssysslor (Smith et al. 2004). Pettersson et al. (2005) rapporterade att trots att den givna 

hjälpen inkräktade på deras tid var de pensionerade anhöriga glada över att kunna fylla dagen 

med något betydelsefullt. Smith et al. (2004) påtalade att anhörigas minskade intressen och 

mindre socialt liv berodde på deras egna försämrade hälsotillstånd. All spontanitet var 

försvunnen och de anhörig upplevde en stor sorg och förlust till följd av att semestrar och 

personliga planer hölls tillbaka, vilket påverkade hela familjen (Bäckström & Sundin 2010). 

Vidare beskrev Hunt och Smith (2004) upplevelser av stagnerade framtidsplaner och 

omprioriteringar till följd av de begränsningar sjukdomen medförde. Bäckström och Sundin 

(2010) belyste också en känsla av att det var lättare att stanna hemma samt en tro på att detta 

var det bästa för den strokedrabbade. Anhöriga såg utomhusmiljön med andra ögon och 

utomhusaktiviteter upplevdes som svåra att genomföra (Green & King 2009, Pettersson et al. 

2005). De kände sig socialt isolerade (Buschenfeld et al. 2009, Pettersson et al. 2005, Smith 

et al. 2004). Många anhöriga beskrev en förlust av sociala kontakter (Bäckström & Sundin 

2010, Green & King 2009). Vikten av se till framtiden och fortsätta leva sina egna liv belystes 

(Bäckström & Sundin 2009, Wallengren et al. 2008). Bäckström och Sundin (2009) menade 

att en hemlig önskan om att bli fri och kunna flytta från den strokedrabbade fanns.  

 

Anhöriga upplevde det svårt att ha huvudansvaret över alla hushållssysslor (Buschenfeld et al. 

2009, Bäckström & Sundin 2009, Smith at al. 2004). De oroade sig för att inte kunna hantera 

den nya bostads- och ekonomisituationen (Bäckström & Sundin 2010). Bäckström och Sundin 

(2009) beskrev begräsningar till följd av ökade kostnader för den strokedrabbade. Ekonomin 

var ansträngd och det var svårt att få de förmåner de hade rätt till, vilket fick anhöriga att 

känna sig diskriminerade och besvikna på systemet (Smith et al. 2004). Upplevelsen av 

utsatthet stärktes av känslan av stigmatisering (Green & King 2009). 

 

Anhöriga upplevde de förändrade rollerna som påfrestande (Buschenfeld et al. 2009, 

Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 

2005, Smith et al. 2004). Buschenfeld et al. (2009) påtalade att harmoni i de nya rollerna hade 

en positiv inverkan på deras välmående. De upplevde att den förändrade relationen till den 
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strokedrabbade väckte tvetydiga känslor som djupare samhörighet och glädje men även känsla 

av att leva i ett dränerat äktenskap med förlust av ömsesidighet (Bäckström & Sundin 2009). 

Bäckström och Sundin (2010) påvisade att den förlorade ömsesidigheten påverkade hela 

familjen samt att relationen till den strokedrabbade blev mer likt vänskap. Känslan av att ha 

förlorat sin partner förekom (Buschenfeld et al. 2009, Smith et al. 2004). Starka 

familjerelationer eller goda relationer med personalen underlättade hanteringen av situationen 

(Hunt & Smith 2004). Green och King (2009) menade att de anhöriga värdesatte sin partner 

och andra relationer mer samt belyste en stärkt relation till barnen liksom en ökning av 

familjeaktiviteter. 

 

Att dela sina upplevelser och bekymmer med någon nära i familjen upplevdes underlättande i 

situationen (Hunt & Smith 2004). Bäckström och Sundin (2010) påtalade vikten av att möta 

andra personer i liknande situationer. En del beskrev att de fått nya vänskapsrelationer genom 

strokestödgrupper (Buschenfeld et al. 2009). De anhöriga önskade en mer långvarig kontakt 

med en strokesjuksköterska (Smith et al. 2004). Till viss del var de nöjda med hemtjänsten 

men de upplevde en bristande kontinuitet och tidbrist (Bäckström & Sundin 2009, Bäckström 

& Sundin 2010, Smith et al. 2004). De kände sig vilse i sitt eget hem då hemtjänsten var där 

(Bäckström & Sundin 2010). Bäckström och Sundin (2009) belyste en ovilja att utrycka sitt 

missnöje på grund av rädslan för att det skulle gå ut över den strokedrabbades vård. En 

fungerande vård medförde att de anhöriga kunde få sitt liv och friheten tillbaka (Bäckström & 

Sundin 2009). 

 

3.4 Undersökningsgrupp 

Totalt 1019 personer deltog i femton av studierna. I den sextonde studien framkom inte hur 

många som deltagit efter exklusion och bortfall, det framkom heller inte hur könsfördelningen 

såg ut. Två av de femton artiklarna angav inte deltagarnas kön, vilket innebar totalt 231 

deltagare. Av de resterande 788 deltagarna var 500 kvinnor och 288 män. Vad gäller 

relationen den anhörige hade till den strokedrabbade beskrev den ovan nämnda sextonde 

artikeln relationstypen i procent och gick på grund av avsaknaden av deltagarantal inte att ta 

med i beräkningarna. Av de 1019 deltagarna var 631 stycken make/maka/partner/särbo (varav 

endast två var särbo), 153 stycken var barn till den strokedrabbade, 7 stycken var den 

strokedrabbades förälder, 16 stycken var en vän, 10 stycken var ett syskon, 12 stycken en 

släkting, 1 var änka, 41 stycken hade någon annan relation till den strokedrabbade och 148 

stycken klassificerades som enbart anhörig. 
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4. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna anhörigas upplevelser av livet efter att en 

närstående drabbats av stroke och fått bestående funktionshinder. 

 

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudiens resultat visar att anhöriga till strokedrabbade påverkades ur ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. De kände sig utmattade till följd av det ökade ansvaret som 

stroken förde med sig. Deras liv vändes upp och ner och många var missnöjda med vården 

och dess bemötande. Anhöriga upplevde brist på information och kände att de saknade 

kunskap om området. Känslor som oro, frustration, sorg, nedstämdhet och skuldkänslor 

beskrevs. De anhöriga kände sig tvingade att hålla tillbaka sina känslor och de uppgav att stöd 

från familj, vänner och personal var viktigt och gav dem styrka. Kvinnliga anhöriga visade sig 

vara mer utsatta än manliga. Anhöriga kände tacksamhet för att den strokedrabbade överlevt. 

De upplevde brist på egentid, stagnerade framtidsplaner och många kände sig socialt 

isolerade. De förändrade rollerna som stroken innebar upplevdes som påfrestande.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Anhörigas upplevelser ur ett fysiskt perspektiv 

Delade meningar framkom i litteraturstudiens resultat gällande generell hälsa och ålder, där 

Morimoto et al. (2003) påtalade en låg generell hälsa hos de anhöriga men att denna inte 

påverkades av deras ålder. Forsberg Wärleby et al. (2001) menade dock att den generella 

hälsan påverkades negativt av en ökad ålder hos de anhöriga. 

 

Studier gjorda av Wells et al. (2008) gällande upplevelser hos anhöriga till cancerpatienter 

visade att de upplevde en brist på sömn. Att anhöriga till strokedrabbade även de upplevde 

trötthet och sömnstörningar har belysts av ett flertal studier och redovisades i 

litteraturstudiens resultat (Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, Green & 

King 2009, Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 

2008).  

 

Kroppslig smärta rankades som en av de minst påverkade livskvalitetsdimensionerna 

(Morimoto et al. 2003). Enligt Forsberg Wärleby et al. (2001) påverkades smärtan negativt av 
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en ökande ålder hos de anhöriga. Morimoto et al. (2003) menade dock att åldern inte hade 

någon inverkan på smärtan. 

 

Litteraturstudiens resultat påvisade att det förekom delade meningar vad gäller kopplingen 

mellan anhörigas försämrade vitalitet och deras ålder. Forsberg Wärleby et al. (2001) 

konstaterade att anhörigas vitalitet var lägre än normalpopulationens. De anhöriga rankade sin 

vitalitet som en av de tre mest påverkade livskvalitetsdimensionerna (Morimoto et al. 2003). 

Jönsson et al. (2005) konstaterade att vitaliteten påverkades positivt då den strokedrabbade 

var kvinna men att vitaliteten påverkades negativt desto äldre den strokedrabbade var. 

Anhörigas ålder var enligt Morimoto et al. (2003) ingen faktor för påverkan på vitaliteten. 

 

Bäckström och Sundin (2009) menade att de anhöriga kom till ett stadium där de blev 

medvetna om konsekvenserna för sin egen hälsa och välbefinnande till följd av att vårda sin 

nära släkting. Liknande upplevelser beskrevs av anhöriga till cancerpatienter, nämligen att de 

kom till insikt om att vården de gav påverkade deras fysiska hälsa (Wells et al. 2008). 

 

4.2.2 Anhörigas upplevelser ur ett psykiskt perspektiv 

I resultatet framkom att flera studier påvisade att många anhöriga var missnöjda med vården 

och dess bemötande (Bäckström & Sundin 2009, Hunt & Smith 2004, Smith et al. 2004, 

Wallengren et al. 2008). Smith et al. (2004) menade dock att de fanns anhöriga som var nöjda 

med vården och eftervården. 

 

De anhöriga upplevde en brist på information (Green & King 2009, Smith et al. 2004, 

Wallengren et al. 2008). De kände att de saknade kunskap om området (Hunt & Smith 2004, 

Pettersson et al. 2005). Anhöriga till män med testikelcancer upplevde att de överöstes med 

information, de menade också att informationen de fick var olika beroende på vem som gav 

den samt att det inte fanns någon tid för att ställa frågor under informationstillfället eftersom 

de inte hann ta till sig allt som sades (Sandén & Söderhamn 2008). Wells et al. (2008) belyste 

känslan av att delvis få ett bra informativt stöd från personalen, men att anhöriga saknade 

tillgång till tolk samt skriftlig information på modersmålet, vilket liksom Sandén och 

Söderhamn (2008) visar både skillnader och likheter med strokeanhörigas upplevelser av en 

bristande information. 
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Många studier i litteraturstudien påvisade oro hos de anhöriga (Buschenfeld et al. 2009, 

Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, Forsberg Wärleby et al. 2001, Haley 

et al. 2009, Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 

2008). Forsberg Wärleby et al. (2001) rapporterade att anhöriga till strokedrabbade var mer 

oroliga än normalpopulationen. Att oro förekommer i samband med att en närstående är sjuk 

stärks av både Hasson-Ohayon et al. (2010) och Wells et al. (2008) som i sina studier 

påtalade oro hos anhöriga till personer med bröstcancer respektive cancer generellt sett. 

 

Upplevelser av frustration hos anhöriga till strokedrabbade framkom i litteraturstudiens 

resultat (Brann et al. 2010, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 2008). 

Wells et al. (2008) menade att även anhöriga till cancersjuka upplevde frustration. Vidare 

beskrev Wells et al. (2008) sorg hos de anhöriga, en sorg som gick ut över deras förmåga att 

vårda. Precis som anhöriga till cancerpatienter upplevde anhöriga till strokedrabbade sorg, 

vilket påvisas i resultatet (Brann et al. 2010, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 

2010, Wallengren et al. 2008). 

 

Depressiva symtom konstaterades i litteraturstudien hos de anhöriga till strokedrabbade, men 

det rådde delade meningar huruvida kön inverkade på symtomen. Anhöriga var mer 

nedstämda än normalpopulationen (Forsberg Wärleby et al. 2001). 52% av de anhöriga 

uppvisade nivåer av depressiva symtom där behov av vidare psykiatrisk utredning fanns 

(Morimoto et al. 2003). Epstein-Lubow et al. (2009) rapporterade milda till måttliga 

depressionssymtom hos 14% av de anhöriga, medan 27% påvisade svåra depressiva symtom, 

symtom som förvärrades av att den strokedrabbade var man eller att den anhöriga var kvinna. 

Morimoto et al. (2003) menade dock att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor och män 

gällande deras grad av depression. Förekomst av depression hos anhöriga till personer med 

svår sjukdom belystes i studien gjord av Kara och Mirici (2004) där de beskrev att även 

anhöriga till personer med KOL var deprimerade. Likaså påvisade Hasson-Ohayon et al. 

(2010) att depression också förekom hos anhöriga till personer med bröstcancer. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att anhöriga kontrollerade sina känslor inför den 

strokedrabbade för att visa sig stark inför denne (Brann et al. 2010, Wallengren et al. 2008). 

Enligt Buschenfeld et al. (2009) upplevde anhöriga till strokedrabbade ett behov av att 

undvika att uttrycka sina känslor för att klara av det praktiska. Vidare i resultatet påtalade 

Brann et al. (2010) att anhöriga brottades med att hålla tillbaka sina känslor kontra behovet av 
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att släppa ut dem, dock fanns känslan av att inte ha en stöttande miljö för känsloutlopp. Wells 

et al. (2008) belyste att känslor som frustration var något anhöriga undanhöll för den sjuke, 

vilket medförde att andra familjemedlemmar blev mottagare av dessa känslor. Sandén och 

Söderhamn (2009) beskrev att en anhörig höll tillbaka sina egna känslor för att spara energi i 

syfte att kunna stödja sin partner. 

 

Stöd från familj, vänner och personal rapporterades i litteraturstudiens resultat som viktigt för 

de anhöriga (Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010). 

Tidigare gjorda studier bekräftar vikten av att ge stöd till de anhöriga. I en studie gjord av 

Dennis et al. (1997) visade det sig att anhöriga till strokedrabbade som fått ett utökat stöd från 

personalen var mer till freds med situationen som vårdare. Enligt Kotila et al. (1998) var 

anhöriga till strokedrabbade som fått stöd och genomgått ett aktivt program mindre 

deprimerade än de anhöriga som inte genomgått programmet. Ytterligare en studie bekräftar 

vikten av stöd till anhöriga, denna gång genom Sandén och Söderhamn (2009) som beskrev 

hur en kvinna fann att stödet från sin mamma hjälpte henne att hantera situationen. 

 

Studier i resultatet visar att delade meningar rådde kring könets betydelse på den psykiska 

hälsan. Enligt Morimoto et al. (2003) rapporterade kvinnliga anhöriga högre börda. 

McCullagh et al. (2005) påvisade att manliga strokedrabbade påverkade anhörigas livskvalité 

mer negativt. För anhöriga till strokedrabbade med depression eller afasi påverkades 

livssituationen mindre om den strokedrabbade var kvinna (Franzén-Dahlin et al. 2007). 

Jönsson et al. (2005) påvisade en högre mental hälsa då den strokedrabbade var av kvinnligt 

kön. Forsberg Wärleby et al. (2001) hävdade dock att ingen koppling till kön fanns.  

 

4.2.3 Anhörigas upplevelser ur ett socialt perspektiv 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde brist på egentid (Brann et al. 2010, Buschenfeld et 

al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Green & King 2009). De kände sig för trötta för att 

använda sin egentid och ägnade istället den tiden till hushållssysslor (Smith et al. 2004). 

Pettersson et al. (2005) rapporterade dock att trots att den givna hjälpen inkräktade på deras 

tid var de pensionerade anhöriga glada över att kunna fylla dagen med något betydelsefullt. 

 

Meningsskiljaktigheter fanns i litteraturstudiens resultat gällande de anhörigas syn på 

framtiden. Två studier visade att framtidsplaner hölls tillbaka (Bäckström & Sundin 2010, 

Hunt & Smith 2004). Samtidigt påtalade två andra studier vikten av att se till framtiden och 
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att fortsätta leva sitt eget liv (Bäckström & Sundin 2009, Wallengren et al. 2008). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att anhöriga upplevde de förändrade rollerna som 

påfrestande (Buschenfeld et al. 2009, Bäckström & Sundin 2009, Bäckström & Sundin 2010, 

Hunt & Smith 2004, Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004). Även anhöriga till 

cancerpatienter beskrev förändrade roller till följd av sjukdomen samt att cancern påverkade 

samtliga i familjen (Wells et al. 2008). Bäckström och Sundin (2010) belyste en förlorad 

ömsesidighet i relationen till den strokedrabbade och att den blev mer likt en 

vänskapsrelation, där den förlorade ömsesidigheten påverkade hela familjen. Känslan av att 

ha förlorat sin partner förekom (Buschenfeld et al. 2009, Smith et al. 2004). De anhöriga 

upplevde att den förändrade relationen till den strokedrabbade väckte tvetydiga känslor som 

djupare samhörighet och glädje men även av känslan av att leva i ett dränerat äktenskap med 

förlust av ömsesidighet (Bäckström & Sundin 2009). Det påtalades dock i en studie gjord på 

anhöriga till personer med testikelcancer att upplevelsen av den svåra situationen 

underlättades till följd av en god relation mellan den anhöriga och den sjuke (Sandén & 

Söderhamn 2008). Även Hunt & Smith (2004) belyste att starka familjerelationer underlättade 

hanteringen av situationen. Buschenfeld et al. (2009) betonade att harmoni i de nya rollerna 

hade en positiv inverkan på de anhörigas välmående. 

 

4.2.4 Undersökningsgrupp  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska undersökningsgruppen för både kvalitativa och 

kvantitativa studier vara ändamålsenlig. Då samtliga valda studiers artiklar syftat till att på 

något sätt belysa upplevelser av att vara anhörig till någon som drabbats av stroke, anser 

författarna att studiernas undersökningsgrupper är representativa. Forsberg och Wengström 

(2008) frågar efter demografiska data, så som ålder och kön, granskningsmall för kvalitativa 

artiklar. Denna fråga kunde författarna besvara i stor utsträckning, med undantag för tre av 

artiklarna där könsfördelningen inte redovisades och där en av de tre artiklarna inte heller 

angav antalet deltagare. Kvinnor var starkt överrepresenterade i studierna (500 kvinnor mot 

288 män) och en relativt stor spridning fanns gällande de anhörigas relation till den 

strokedrabbade om än dock en majoritet bland de som var make/maka/partner/särbo och en 

generalisering kan därför vara svår att göra. Dock menar Forsberg och Wengström (2008) att 

möjligheten till generalisering varierar med olika studiers ansatser, och att kvalitativa studier 

(som till dryga hälften låg till grund för litteraturstudiens resultat) vanligtvis inte används till 

att ge en generell bild. 
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4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en beskrivande litteraturstudie för att redovisa tidigare forskning om 

hur anhöriga till strokedrabbade upplever livet efter deras närståendes stroke. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades, vilket sågs som en fördel då dessa tillsammans både 

gav en djupare insikt i ett fåtal personers upplevelser samt en mer övergripande blick från ett 

flertal människors upplevelser. Fördelen med de kvalitativa artiklarna var även att de många 

gånger både gav en bred och djupgående skildring av de anhörigas upplevelser. De kvalitativa 

artiklarna gjorde det möjligt för författarna att se mönster, så som exempelvis huruvida 

kvinnor var mer utsatta än män. Författarna valde att presentera resultatet utifrån upplevelser 

ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv i syfte att belysa olika aspekter i de anhörigas 

liv. Eftersom kvinnor var starkt överrepresenterade i studierna samt att kvalitativa artiklar 

inkluderades fanns en risk att generaliserande beskrivningar av resultatet kunde ge en 

missvisande bild.  

 

De 16 artiklar som låg till grund för litteraturstudiens resultat fann författarna genom 

systematiska sökningar i databaserna Medline (via PubMed) och CINAHL, vilket var för 

syftet ett passande val av databaser eftersom dessa innehåller omvårdnadsinriktade artiklar. 

För att få fram aktuell forskning gjordes begränsningar till artiklar publicerade de tio senaste 

åren. Språkliga begränsningar gjordes och endast artiklar skriva på engelska eller svenska 

inkluderades eftersom författarna inte behärskade något annat språk, vilket kan ses som en 

svaghet eftersom artiklar passande för studiens syfte kan ha gått om miste på grund av att de 

var skrivna på något annat språk. Samtliga valda artiklar var skrivna på engelska och en viss 

tolkningsrisk fanns då ingen av författarna har engelska som modersmål. Användandet av 

MeSH-termer och booleska sökoperatoren AND kombinerat med de systematiska 

sökningarna med samma ord i båda databaserna har enligt författarna minskat risken för att 

alla artiklar inte fått samma chans att medverka i litteraturstudien. Författarna hade tillgång 

till en stor mängd material och de artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte och 

resultat valdes bort. De 16 kvarvarande artiklarna innehöll en omfattande mängd material om 

upplevelser ur de tre olika perspektiven, dock var upplevelser ur ett psykiskt perspektiv starkt 

överrepresenterade. Trots detta anser författarna att litteraturstudiens resultat givit en bra 

övergripande bild av hur anhöriga till en person som drabbats av stroke upplever livet. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Som tidigare nämnts visade litteraturstudien att anhöriga till strokedrabbade påverkas ur ett 
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fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Författarnas önskan med litteraturstudien var att ge 

sig själva och övrig vårdpersonal en inblick och förståelse för de anhörigas situation då en 

närstående drabbats av stroke. Förhoppningen var också att vårdpersonal som tagit del av 

litteraturstudien ska bemöta de anhöriga med förståelse och lyhördhet samt uppmärksamma 

deras behov, detta för att främja en god livskvalité. Travelbee har påtalat vikten av att som 

sjuksköterska ta del av personens upplevelser för att kunna ge en god omvårdnad (Jahren 

Kristoffersen et al. 2006). Författarna anser liksom Travelbee att detta är en viktig 

förutsättning för att uppnå en god omvårdnad, de anser också att genom Travelbees tankesätt 

kan de negativa upplevelserna som litteraturstudien påvisade, så som utanförskap, utsatthet 

och känsla av tas för givet, minskas eller elimineras. Litteraturstudien påvisade känslor av att 

informationen till anhöriga inte var tillräcklig (Green & King 2009, Hunt & Smith 2004, 

Pettersson et al. 2005, Smith et al. 2004, Wallengren et al. 2008). Det framkom också att 

anhöriga filtrerade informationen som gavs till dem om denna information kunde innebära att 

hoppet för den strokedrabbade minskade (Wallengren et al. 2008). Detta anser författarna är 

en viktig aspekt att veta som sjuksköterska eftersom den givna informationen med all 

tydlighet påverkar de anhöriga. Socialstyrelsen (2005) stödjer vikten av att ge stöd till 

anhöriga för att främja hälsa. Pilhammar Andersson et al. (2003) påtalar vikten av att som 

sjuksköterska vara medveten om att behovet av information och kunskap varierar även bland 

de personer som befinner sig i likande situationer.  

 

Studien gjord i Japan av Morimoto et al. (2003) motsade sig många gånger andra studiers 

resultat. Författarna funderade kring varför anhöriga till strokedrabbade i Japan rapporterade 

en bättre hälsa än övriga anhöriga. Vidare ställde författarna sig frågan om resultatet 

möjligtvis kan vara speglat av kulturella skillnader? Joyce Travelbee menade att den kultur 

som människan är en del av påverkar dennes uppfattning av sjukdom och lidande (Jahren 

Kristoffersen et al. 2006). Jahren Kristoffersen et al. (2006) belyser att studier har observerat 

skillnader mellan amerikanska och japanska bebisar, vilket kan tyda på kulturella skillnader 

och att dessa etablerar sig redan i tidig ålder. 

 

Författarna föreslår att vidare studier bör undersöka hur anhöriga till strokedrabbade upplever 

livet ur ett fysiskt och socialt perspektiv, detta eftersom det befintliga materialet som belyser 

dessa perspektiv är begränsat. Författarna föreslår också vidare studier gällande manliga 

anhörigas upplevelser eftersom kvinnor var överrepresenterade. I litteraturstudien 
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exkluderades minderåriga barns upplevelser av livet efter att en närstående drabbats av stroke, 

därför föreslår författarna även vidare studier gällande denna grupps upplevelser. 

 

Författarnas slutsats av litteraturstudien var att vuxna anhöriga påverkades ur ett fysisk, 

psykiskt och socialt perspektiv. Vidare anser författarna att denna kunskap om hur anhöriga 

upplever livet efter en närståendes stroke kan ge vägledning i sjuksköterskans arbete med att 

stödja och informera anhöriga.
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Bilaga 1 Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

 

 Fråga Ja Nej 

1. Är designen av studien relevant för att besvara 

frågeställningen? 

Ja Nej 

2. Är urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier) för 

undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Ja Nej 

3. Är undersökningsgruppen lämplig? Ja  Nej 

4. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket 

sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja Nej 

5. Är data systematiskt samlade (finns 

intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

6. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja  Nej 

7. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja Nej 

8. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens 

trovärdighet)? 

Ja Nej 

9. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet 

konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej 

10. Är resultaten återförda och diskuterade med 

undersökningsgruppen?  

Ja Nej 

11. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på 

insamlade data (finns citat av originaldata, summering av data 

medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  Nej 

12. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan?  

Ja Nej 

13. Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja  Nej 

14. Har resultaten klinisk relevans?  Ja Nej 

15. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja Nej 

16. Finns risk för bias? Ja Nej 

17. Håller du med om slutsatserna?  Ja Nej 

18. Ska artikeln inkluderas?  Ja  Nej 

 

Modifierad version av Forsberg och Wengström (2008) – ”Checklista för kvalitativa studier”. 



 

 

Bilaga 2 Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar 

 

 Fråga Ja Nej 

1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 

2. Är designen lämplig utifrån syfte?  Ja Nej 

3. Är undersökningsgruppen representativ?  Ja  Nej 

4. Var reliabiliteten beräknad?  Ja Nej 

5. Var validiteten diskuterad?  Ja Nej 

6. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja  Nej 

7. Fanns en bortfallsanalys? Ja Nej 

8. Var den statistiska analysen lämplig? Ja Nej 

9. Erhölls signifikanta skillnader? Ja  Nej 

10. Instämmer du med författarnas slutsatser?  Ja Nej 

11. Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja  Nej 

12. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  Ja Nej 

13. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja  Nej 

 

Modifierad version av Forsberg och Wengström (2008) – ”Checklista för kvantitativa artiklar 

– kvasi-experimentella studier”.  



 

 

Bilaga 3 Översikt av artiklarnas undersökningsgrupp 
 

Författare, år och land Titel Undersökningsgrupp 

Brann M., Himes K.L., Dillow M.R. 

& Weber K.  

 

2010, USA 

Dialectical Tensions in Stroke Survivor 

Relationships 

Män: 6 

Kvinnor: 10 

Make/maka/partner: 16 

 

Buschenfeld K., Morris R. & 

Lockwood S.  

 

2009, Storbritannien 

The experience of partners of young 

stroke survivors 

Män: 4 

Kvinnor: 3 

Make/maka/partner: 7 

Bäckström B. & Sundin K.  

 

2009, 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 

Män: 2 

Kvinnor: 7 

Make/maka/partner: 6 

Särbo: 1 

Förälder: (mamma, bor tillsammans): 2 

Bäckström B. & Sundin K.  

 

2010, Sverige 

The experience of being a middle-aged 

close relative of a person who has 

suffered a stroke – six months after 

discharge from a rehabilitation clinic 

Män: 2 

Kvinnor: 7 

Make/maka/partner: 6 

Särbo: 1 

Förälder (mamma): 2 

Epstein-Lubow G.P., Beevers C.G., 

Bishop D.S. & Miller I.W.  

 

2009, USA 

Family Functioning Is Associated With 

Depressive Symptoms in Caregivers of 

Acute Stroke Survivors 

Män: 52 

Kvinnor: 140 

Make/maka: 117 

Barn: 46 

Förälder: 3 

Syskon: 8 

Partner/fästman/fästmö: 10 

Annan släkting: 6 

Annan icke släkting: 2 

Forsberg Wärleby G., Möller A. & 

Blomstrand C.  

 

2001, Sverige 

Spouses of First-Ever Stroke Patients: 

Psychological Well-Being in the First 

Phase After Stroke 

Män: Framgår ej 

Kvinnor: Framgår ej 

Make/maka: 83 

Franzén-Dahlin Å., Laska A-C., 

Larson J., Wredling R., Billing E. & 

Murray V.  

 

2007, Sverige 

Predictors of life situation among 

significant others of depressed or 

aphasic stroke patients 

Män: Framgår ej 

Kvinnor: Framgår ej 

Anhöriga: 148. 

Green T.L. & King K.M.  

 

2009, Kanada 

Experiences of male patients and wife-

caregivers in the first year post-discharge 

following minor stroke: A descriptive 

qualitative study 

Kvinnor: 26 

Maka: 26  

Haley W.E., Allen J.Y., Grant J.S., 

Clay O.J., Perkins M. & Roth D.L.  

 

2009, USA 

Problems and Benefits Reported by 

Stroke Family Caregivers: Results From 

a Prospective Epidemiological Study 

Män: 16 

Kvinnor: 59 

Make/maka: 40 

Barn: 23 

Annan: 12 

Hunt D. & Smith J.A.  

 

2004, England 

The personal experience of carers of 

stroke survivors: an interpretative 

phenomenological analysis 

Män: 1 

Kvinnor: 3 

Make/Maka: 2 

Dotter (bor inte tillsammans): 2 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, år och land Titel Undersökningsgrupp 

Jönsson A-C., Lindgren I., Hallström 

B., Norrving B. & Lindgren A.  

 

2005, Sverige 

Determinants of Quality of Life in 

Stroke Survivors and Their Informal 

Caregivers 

Män: Framgår ej 

Kvinnor: Framgår ej 

Make/maka: 71% 

Barn: 22% 

Förälder/syskon: 5% 

Nära vän: 5% 

McCullagh E., Brigstocke G., 

Donaldson N. & Kalra L.  

 

2005, England 

Determinants of Caregiving Burden and 

Quality of Life in Caregivers of Stroke 

Patients 

Män: 83 

Kvinnor: 149 

Make/maka/partner: 164 

Barn: 53 

Släkting/vän: 15 

Morimoto T., Schreiner A.S. & 

Asano H.  

 

2003, Japan  

Caregiver burden and health-related 

quality of life among Japanese stroke 

caregivers 

Män: 26 

Kvinnor: 74 

Make/maka: 70 

Dotter: 19 

Svärdotter: 5 

Son: 2 

Syskon: 2 

Annan: 2 

Pettersson I., Berndtsson I., Appelros 

P. & Ahlström G.  

 

2005, Sverige 

Lifeworld perspectives on assistive 

devices: Lived experiences of spouses of 

persons with stroke 

Män: 2 

Kvinnor: 10 

Make/maka: 12 

Smith L.N., Lawrence M., Kerr 

S.M., Langhorne P. & Lees K.R.  

 

2004, Storbritannien 

Informal carers’ experience of caring for 

stroke survivors 

Män: 25 

Kvinnor: 65 

Make/maka: 64 

Änka: 1 

Annan: 25 

Wallengren C., Friberg F. & 

Segesten K.  

 

2008, Sverige 

Like a shadow – on becoming a stroke 

victim’s relative 

Män: 3 

Kvinnor: 13  

Make/maka: 6 

Dotter: 8 

Svärdotter: 1 

Vän: 1 

 

 

 

 


