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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år cirka 30 000 personer av stroke. En stroke innebär att 

en hjärninfarkt eller blödning uppstår i hjärnans blodkärl vilket leder till syrebrist. Många 

patienter som drabbats av stroke får sin rehabilitering och återhämtning i hemmet istället för 

på sjukhus. De uppger att behovet av stöd från sin partner är stor.     

Syfte: Studiens syfte var att beskriva partners upplevelser efter att den andra partnern 

drabbats av stroke. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv design. Systematiska sökningar har 

genomförts i databaserna Cinahl, Pubmed och Svemed+ som resulterade i tio vetenskapliga 

artiklar. Dataanalysen genomfördes med inspiration av innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom tre olika kategorier; Livsförändringar handlar om förändrad 

relation samt hinder och möjligheter i vardagen, Bristande stöd handlar om bristande socialt 

stöd och bristande stöd från hälso- och sjukvården och kategorin Känslomässiga reaktioner 

tar upp partners upplevelser av oro, rädsla, depressiva upplevelser, stress och undantryck av 

känslor. 

Slutsats: När en anhörig drabbats av stroke upplevde partners att livssituationen förändrades 

och känslor som oro, rädsla och stress präglade partners vardag. Partners upplevde att 

informationen var bristfällig, det var viktigt att sjukvården gav bra information. Möjligheten 

att besöka stödorganisationer var viktigt för partners. 

Nyckelord: Litteraturstudie, Partners, Stroke, Upplevelse
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1. Bakgrund 

1.1 Stroke 

Stroke är en folksjukdom som kan leda till många svåra konsekvenser och är den tredje 

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stroke innebär att en hjärninfarkt eller en blödning uppstår i 

hjärnans blodkärl och insjuknandet sker vanligtvis plötsligt. Det leder till en syrebrist i 

blodkärlet i hjärnan där hjärninfarkten eller blödningen befinner sig. Syrebristen kan skada 

viktiga funktioner som styrs ifrån den delen av hjärnan. En hjärninfarkt kan bildas i hjärnans 

förkalkade kärl, i en förkalkad halspulsåder eller ifrån hjärtat vid förmaksflimmer, cirka 85 

procent av fallen i Sverige beror på en hjärninfarkt. Ungefär tio procent av alla strokefall 

beror på en intracerebral blödning som orsakas av högt blodtryck eller missbildade blodkärl i 

hjärnan (Socialstyrelsen, 2009a).   

Symtomen som kan uppkomma vid en stroke är halvsidig förlamning, halvsidig 

känselstörning, afasi, perceptionsstörning, sväljningssvårigheter, synstörningar, förvirring och 

depression. Efter en stroke kan komplikationer uppstå som depression, demens, epilepsi, 

smärta, spasticitet och kontrakturer (Socialstyrelsen, 2004).  

1.2 Prevalens, incidens och mortalitet 

Insjuknandet av stroke i Sverige är cirka 30 000 individer/år och av de som drabbas är cirka 

80 procent över 65 år. Under 65 år drabbas framförallt män och över 85 år drabbas framförallt 

kvinnor. Vid insjuknandet är män i genomsnitt fem år yngre än kvinnorna. Insjuknande per 

100 000 invånare år 1987 var 800 män och 600 kvinnor jämfört med år 2008 då 600 män och 

400 kvinnor insjuknade. Mortalitet per 100 000 invånare vid stroke år 1987 var 180 män och 

150 kvinnor jämfört med år 2008 då 130 män och 100 kvinnor dog. Minskningen i dödsantal 

kan bero på förbättrat omhändertagande i akutskedet och förbättrade sekundära preventiva 

insatser. Det som har förbättrats är läkemedelsanvändningen, aktivare livsstilsinsatser och 

rehabiliteringen, dessa insatser kan minska återfallen och öka långtidsöverlevnaden. Globalt i 

Europa är tio procent av dödsfallen orsakade av en stroke. Sverige har en lägre dödlighet i 

stroke än Europas genomsnitt (Socialstyrelsen, 2011).  

Skillnader mellan män och kvinnor är att kvinnorna som drabbats av stroke har en sämre 

överlevnad, större hjälpbehov för att klara av sin vardag, upplever sig mer nedstämda och 

upplever sitt allmäntillstånd sämre jämfört med män. Förklaring till detta kan vara att 

kvinnorna oftast drabbas vid en högre ålder än män vilket leder till att de har sämre 

förutsättningar eftersom de kan vara multisjuka från början (Socialstyrelsen, 2009b).  

1.3 Riskfaktorer 

Riskfaktorer att drabbas av en stroke är hög tobaksanvändning, onormala blodfetter, högt 

blodtryck, fysisk inaktivitet, felaktig kost, fetma och diabetes (Lawrence, Hazel, Woods & 

McCall, 2011; Socialstyrelsen, 2009a; WHO, 2002). I utvecklade länder som exempelvis 

Sverige, USA och Kanada är tobak och högt blodtryck största orsaken. I utvecklingsländer 

som exempelvis Kina, Brasilien och Mexiko är alkohol och högt blodtryck den största 

orsaken (WHO, 2002).  

När det gäller män är högriskgruppen de som har riskabla alkoholvanor, är överviktiga och de 

som läkemedelsbehandlas för diabetes och höga blodfetter. Kvinnornas högriskgrupp är 

dagliga rökare och de som läkemedelsbehandlas för högt blodtryck. Det preventiva arbetet 

innebär exempelvis att tidigt upptäckta och behandla hypertoni. Vid hypertoni är det tre 

gånger så stor risk att drabbas av en stroke. När det gäller socioekonomiska förhållanden i 
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Sverige mellan utbildningsnivå och inkomstnivå finns en viss skillnad. Det är mindre risk för 

högre tjänstemän att drabbas av en stroke än för lågt utbildade arbetare, det finns ingen 

skillnad mellan kön (Socialstyrelsen, 2011).   

1.4 Patientens återhämtning efter stroke 

Många patienter som drabbats av stroke upplevde oro, depression och trötthet vid 

insjuknandet men även flera år efter. Många hade ett behov av att partners gav dem stöd och 

hjälp (Socialstyrelsen, 2004). Forskning har visat att strokepatienter som får sin vård och 

rehabilitering i sin bostad istället för på sjukhus upplever ett bättre allmäntillstånd (Forsberg-

Wärleby, 2010). Anledningar till detta kan vara att sjukhus är skrämmande, patienten blir 

orolig, det är en främmande miljö och alla dagliga rutiner förändras. Därför är det bättre för 

patientens välbefinnade och återhämtning att komma hem till sin bostad där det finns en 

trygghet (Björkdahl, 2009). Detta gör att patienter med milda till måttliga symtom kan lämna 

sjukhuset i ett tidigare skede. Möjligheten till hemrehabilitering ska diskuteras tillsammans 

med patient och partners (Forsberg-Wärleby, 2010). I hemmet kan sedan patienten börja att 

träna upp sina förmågor tillsammans med närstående. Patienten upplever det positivt att de i 

omgivningen förstår den aktuella situationen och att alla siktar på samma mål, därför är det 

viktigt att patienten tillsammans med närstående och vårdpersonal diskuterar vilka mål som 

finns (Björkdahl, 2009).  

1.5 Teoretisk ram  

Resultatet i litteraturstudien kommer att diskuteras utifrån Cullbergs (2006) kristeori. Detta 

eftersom litteraturstudiens författare såg ett mönster när resultatet analyserades som kunde 

kopplas till denna teori. Enligt Cullberg är ett psykiskt kristillstånd när en individ befinner sig 

i en livssituation som inte kan bemästras psykiskt eller förstås utifrån tidigare erfarenheter och 

reaktionssätt. En psykologisk krissituation kan uppkomma när det sker plötsliga, oväntade 

påfrestningar hos individen exempelvis när en anhörig drabbats av sjukdom.  

Krisförloppet delas upp i fyra olika faser. Första fasen är chockfasen där individen har svårt 

att förstå vad som hänt och sagts. Denna fas kan pågå från ett kort ögonblick efter traumat till 

några dygn senare. Efter chockfasen följer reaktionsfasen som pågår mellan fyra till sex 

veckor. I denna fas börjar individen förstå vad som har hänt och kan ta till sig information. 

Sedan följer bearbetningsfasen som i många fall pågår mellan ett halvt år till ett år efter 

traumat, men detta kan skilja mellan olika individer. I denna fas börjar individen att tänka på 

sin framtid och börjar vänja sig med den nya livssituationen.  I den sista fasen, 

nyorienteringsfasen, har individens självkänsla stärkts och möjligheten finns att fortsätta sitt 

nya liv med traumat som en del av det förflutna. Denna fas pågår resten av individens liv 

(Cullberg, 2006). 

1.6 Problemformulering 

Idag kommer fler strokepatienter hem i ett tidigare skede efter insjuknande, vilket gör att 

partners får en större belastning. Det är viktigt att sjuksköterskan får kunskap om hur partners 

upplever livet efter stroke för att kunna hjälpa till och bemöta på ett professionellt sätt.  

2. Syfte 

Studiens syfte var att beskriva partners upplevelser efter att den andra partnern drabbats av 

stroke.  
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2.1 Definitioner 

Svenska akademien (2011) definierar partner som en ”person som man bildar ett par med”.  

Nationalencyklopedin (2012) definierar uppleva som ” vara med om (ngt) som direkt berörd 

part” samt ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan”.  

I studien inkluderas make/maka/sambo och alla par skulle bo i samma hushåll. Studien 

inkluderar alla typer av upplevelser och känslor. I litteraturstudien används begreppet 

”anhörig” om den partnern som drabbats av stroke.   

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie med strukturerad sökning och deskriptiv design genomfördes. Tidigare 

empiriska studier söktes systematiskt och sammanställdes för att besvara studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna och urvalet gjordes enligt Polit och Becks 

(2011) flödesschema. Schemat innebar att sökord utformades och en sökstrategi i lämpliga 

databaser genomfördes. När lämpliga databaser hittades påbörjades sökningen efter 

primärkällor. Primärkällor valdes ut efter lämplighet till arbetet genom att rubriker lästes till 

de artiklar som kommit fram efter sökningarna. Om rubriken var relevant lästes 

sammanfattningen och sedan hela artikeln som sedan kritiskt granskades för att kunna 

utvärderas. Artiklarna analyserades för att leta efter likheter och olikheter och en 

sammanfattning och slutsats påbörjades (Polit & Beck, 2011).     

3.2 Sökstrategi 

En sökning gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Svemed+. Aktuella sökord för studiens 

syfte var stroke, partners och upplevelser. Genom att använda MeSH och Cinahl headings 

översattes de svenska sökorden till de rätta engelska begreppen som användes i databaserna. 

Sökorden som blev aktuella i Cinahl för upplevelser var life change events men gav endast få 

artiklar (Bilaga 1). Därför valdes ordet experience vid artikelsökningen som översattes från 

ordbok. Sökorden som blev aktuella var stroke, spouses och experience. De kombinerades 

med booelska termen AND och även en trunkering användes på ordet experience. I PubMed 

och Svemed+ användes MeSH orden stroke, spouses och life change events. Även i dessa 

databaser användes den booelska termen AND för att kombinera sökorden. Sökningen i 

Svemed+ resulterade i en artikel som inte fanns i de andra databaserna och den inkluderades. 

En fritextsökning med sökordet experience gjordes i databasen Pubmed men valdes att inte 

inkluderas i studien. Flera av dessa artiklar hade redan inkluderats i studien från andra 

databaser och många handlade om familjens upplevelser (Bilaga 1). 

De begränsningarna som gjordes var att endast söka på artiklar som var publicerade de 

senaste tio åren, var vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. I Pubmed fanns inte 

möjligheten att begränsa artiklarna till vetenskapligt granskade.  

3.3 Urval 

Inklusionskriterierna var artiklar som handlade om partners upplevelser efter att en anhörig 

drabbats av stroke. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. 

Exklusionkriterierna var artiklar som handlade om patientens upplevelse, familjens 

upplevelser, par som var särbo och litteraturstudier. I efterhand exkluderades studier som 

innehöll endast en deltagare, upplevelser av hjälpmedel och pilotstudier. 
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Sökningarna gav totalt 49 artiklar (Bilaga 1). Urvalet av artiklarna genomfördes i tre steg 

enligt Forsberg och Wengström (2008). I det första urvalet var det titlarna på artiklarna som 

bestämde om artikeln verkade relevant eller inte, 14 artiklar valdes bort enligt 

exklusionskriterierna. Efter detta gjordes det andra urvalet då lästes sammanfattningarna på de 

kvarvarande 35 artiklarna och 13 artiklar valdes bort. De 22 artiklar som fortfarande ansågs 

vara relevanta lästes i sin helhet, ett så kallat tredje urval, 12 artiklar uteslöts. I 

litteraturstudien inkluderas tio artiklar (Bilaga 1). 

3.4 Värdering 

För att bedöma kvalitén granskades de tio utvalda artiklarna med hjälp av Forsberg och 

Wengströms (2008) granskningsmallar. Det som granskades var studiens syfte, urval av 

undersökningsgruppen, metoden för datainsamlingen, dataanalysen och helheten. Alla 

inkluderade artiklar ansågs ha god kvalité. 

3.5 Etiska överväganden 

För att se om forskarna till de inkluderade vetenskapliga artiklarna hade gått etiskt tillväga i 

sin forskning kontrollerades det att forskarna hade fått tillstånd av etisk kommitté. Alla 

artiklar som inkluderades i studien hade fått tillstånd. De artiklar som svarade mot syftet 

inkluderades i litteraturstudien även om de inte stämde överens med författarnas egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

3.6 Bearbetning och dataanalys  

Först lästes artiklarna igenom i sin helhet, detta gjorde litteraturstudiens författare enskilt. 

Efter att artiklarna lästs upprepade gånger sammanställdes dessa i en artikelmatris (Bilaga 2). 

Resultatdelen i de utvalda artiklarna analyserades med inspiration av innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2008). Nyckelord som svarade mot syftet plockades ut och 

tillsammans gjorde litteraturstudiens författare en tabell där artiklarna jämfördes för att hitta 

skillnader och likheter. Utifrån detta skapades först kategorier och sedan subkategorier.  

4. Resultat 

I resultatdelen presenteras partners upplevelser när en anhörig drabbats av stroke i tre 

kategorier; Livsförändringar, Bristande stöd och Känslomässiga reaktioner. Under 

kategorierna presenteras sedan subkategorier.  

4.1 Livsförändringar  

I denna kategori finns två subkategorier; Förändrad relation samt Hinder och möjligheter i 

vardagen. Dessa beskriver partners upplevelser av livsförändringar som följer när en anhörig 

drabbats av stroke.  

4.1.1 Förändrad relation 

När en anhörig drabbats av stroke innebär det att hela livet måste omprioriteras och det blir 

många nya situationer för partners att anpassa sig till (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 

2009; Green & King, 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002; Visser-Meily, Post, van de Port, van 

Heugten & van den Bos, 2008). Inom relationen skapas nya roller och många partners 

upplevde att den nya rollen innebar en överdriven, skyddande övervakning av den anhöriga 

(Bushenfeld et al., 2009; Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010). Partners upplevde 

att relationen påverkades negativt då det kunde innebära en förlust av sin anhöriga 

(Bushenfeld et al., 2009; Green & King, 2009). Partners upplevde att äktenskapet aldrig mer 

skulle bli sig likt, de kände inte igen sin anhöriga och funderade på om de var gifta med 
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samma person. Relationen hustru och man var uppriven. Deras nya syn på relationen var att 

de blev vårdgivare till sin anhöriga. Partners upplevde en sorg över det nya livet som innebar 

en vänrelation istället för den tidigare kärleksrelationen, det sexuella livet och 

tillfredsställelsen var inte detsamma som innan den anhöriga drabbats av stroke (Bäckström, 

Asplund & Sundin, 2010). Visser-Meily et al. (2008) beskriver i sin studie att 50 procent av 

partnerna upplevde att de var missnöjda med det nya livet i helhet och 70 procent var 

missnöjda med den sexuella relationen (Visser-Meily et al., 2008). 

Alla dessa förändringar ledde till kaos i livet med funderingar på om de skulle stanna kvar i 

förhållandet eller lämna sin anhöriga. Många valde att stanna kvar i äktenskapet då de uppgav 

att kärleken de haft till varandra innan den anhöriga drabbats av stroke vägde tyngst, fokus 

var istället på att försöka få tillbaka hustru och man relationen (Bäckström, Asplund & 

Sundin, 2010). Det upplevdes viktigt för partners att göra allt för att behålla och fokusera på 

sin relation (Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010) och det fanns ingen tvekan när 

det gällde att uppfylla den anhörigas fysiska och känslomässiga behov (Brann, Leezer-Himes, 

Dillow & Weber, 2010).  

4.1.2 Hinder och möjligheter i vardagen 

Sysselsättningen förändrades drastiskt efter att en anhörig drabbats av stroke och partners 

upplevde att tiden inte längre fanns till att utföra egna aktiviteter (Bushenfeld et al., 2009; 

Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010; Lindquist & Dahlberg, 2002). Egentiden var 

begränsad (Brann et al., 2010; Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010) och den 

mesta tiden spenderades i hemmet (Bäckström et al., 2010). Vissa partners upplevde att 

möjligheten att utöva aktiviteter utanför hemmet var omöjligt eftersom den anhörigas 

funktionsnedsättningar påverkade möjligheten att lämna den anhöriga ensam i hemmet (Green 

& King, 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002). Andra upplevde att de inte längre kunde utföra 

de aktiviteter som önskades att göra eftersom de då upplevde skuldkänslor gentemot sin 

anhöriga. Partners uppfyllde istället sin anhörigas önskningar i första hand och tog hand om 

sig själv när det fanns tid över (Brann et al., 2010).  

Många partners upplevde att de hade ett behov av att vara ensamma. Dessa partners behövde 

hjälp med avlastning för att få egentid (Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010; 

Lindquist & Dahlberg, 2002). Det upplevdes också bra för partners att kunna dela 

omvårdnaden med någon annan utomstående person, exempelvis hemtjänstpersonal (Le 

Dorze & Signori, 2010). Det var betydelsefullt för partners att få bekräftelse att omvårdnaden 

till den anhöriga var av god kvalitet och att den vård de gav sin anhöriga var betydelsefull (Le 

Dorze & Signori, 2010; Lindquist & Dahlberg, 2002). En del partners upplevde att de var 

skyldiga att vårda sin anhöriga som drabbats av stroke då de inte litade på att omvårdnaden 

skulle bli tillräcklig om de överlämnade ansvaret (Arabit, 2008). Dessa partners uppgav dock 

att de hade ett behov av att få en paus från vårdgivarrollen och istället fokusera på sig själv 

som individ. Genom att delta i olika aktiviteter upplevde partners att de kände sig mindre 

stressade i vardagen och de upplevde en känsla av balans och sammanhang i livet (Arabit, 

2008). Partners poängterade vikten av att kunna fortsätta jobba. Arbetet blev som en viloplats 

för alla vårdande partners, en vila från att alltid vara tillgänglig för sin anhörigas behov. Dessa 

stunder var värdefulla för partners då de fann sin identitet (Bäckström et al., 2010). 

Partners kunde välja att besöka olika stödorganisationer. Genom att besöka dessa 

organisationer kunde partners jämföra sig med de som levde i liknande situationen och de 

kände en tillhörighet med andra. De upplevde att de skapade värdefulla kontakter med nya 

vänner som behövdes för att kunna uppnå livskvalitet. När de umgicks med dessa individer 

var det mycket humor i samtalen, vilket var av stor betydelse för att få livskvalitet i livet. Det 
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kändes lättare för partners att använda sig av humor i dessa grupper eftersom de förstod 

varandras situation bättre än individer som inte levde i liknande livssituationer (Bushenfeld et 

al., 2009). För att uppnå livskvalitet upplevde vissa partners att deras religion var 

betydelsefull, de upplevde att vårdgivarrollen blev lättare att klara av när de hade religionen 

som stöd (Arabit, 2008).  

 

Partners som hade en optimistisk syn på framtiden upplevde mera välbefinnande under första 

tiden efter stroke, men välbefinnandet var dåligt hos alla partners (Forsberg-Wärleby et al., 

2001). För att uppleva livskvalitet var livssituationen och det allmänna välbefinnandet av 

signifikant betydelse. Det var en signifikant skillnad i livskvaliteten då partners ett år efter 

den anhöriga drabbats av stroke upplevde bättre livskvalitet jämfört med insjukningstillfället 

(Larson et al., 2005). Partners försökte att endast se de positiva delarna i livet. De fokuserade 

på allt positivt i relationen, livssituationen och framtiden (Bäckström et al., 2010). Partners 

jämförde livet de levde innan den anhöriga drabbats av stroke med det livet de levde nu. De 

fokuserade hela tiden på de positiva minnena vilket ledde till ökat välbefinnande (Brann et al., 

2010). Partners hade en önskan om att allt skulle bli som innan den anhöriga drabbats av 

stroke (Le Dorze & Signori, 2010; Lindquist & Dahlberg, 2002). 

4.2 Bristande stöd 

I denna kategori finns två subkategorier; Bristande socialt stöd samt Bristande stöd från hälso- 

och sjukvården. Dessa beskriver partners upplevelser av bristande stöd efter att en anhörig 

drabbats av stroke. 

4.2.1 Bristande socialt stöd 

Partners upplevde att familjemedlemmarna undvek att hålla kontakten och att besöken från 

dem minskade (Green & King, 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002). Många upplevde också att 

de fick mindre besök av sina vänner efter att den anhöriga drabbats av stroke. Denna förlust 

av vänner ledde till en ensamhetskänsla hos partners (Bushenfeld et al., 2009; Bäckström et 

al., 2010; Green & King, 2009; Lindquist & Dahlberg, 2002). Därför lades mycket tid i 

vardagen på att försöka behålla kontakten med vänner och familj (Arabit, 2008; Bushenfeld et 

al., 2009; Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010; Visser-Meily et al., 2008). En del 

partners upplevde att de saknade det stöd från sin familj som behövdes för att klara av sin 

livssituation. Andra ville inte blanda in den övriga familjen i omvårdnaden då de upplevde att 

de fick dåligt samvete om de bad om hjälp (Le Dorze & Signori, 2010).  

4.2.2 Bristande stöd från hälso- och sjukvården 

Många partners upplevde brist på stöd från hälso- och sjukvården när en anhörig drabbats av 

stroke (Bushenfeld et al., 2009; Le Dorze & Signori, 2010; Lindquist & Dahlberg, 2002). 

Partners poängterade att det fanns brister när det gällde informationen om den anhörigas 

situation och beskrev att det var viktigt med tydlig information (Forsberg-Wärleby, Möller & 

Blomstrand, 2001; Green & King, 2009; Le Dorze & Signori, 2010; Lindquist & Dahlberg, 

2002). Partners upplevde att de inte alltid kände sig delaktiga i sin anhörigas vård och 

planering. Genom att vårdpersonalen gav tillräcklig information upplevde partners att de 

kunde delta i vården av sin anhöriga. Det var också viktigt att de upplevde respekt från 

vårdpersonalen för att känna delaktighet. Många partners letade efter symtom på 

tillfrisknande hos sin anhöriga och därför var det viktigt att få bekräftelse från vårdpersonalen 

när framsteg skedde (Lindquist & Dahlberg, 2002). 

Partners upplevde att det kunde vara svårt att få tag i hälso- och sjukvårdens tjänster, ibland 

var väntetiderna alldeles för långa. De upplevde också att de inte riktigt förstod vad deras 
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problem var och därför sattes fel tjänster in. Många berättade att det inte var några problem att 

få tag i praktiska tjänster som exempelvis hemsjukvård, däremot var det känslomässiga stödet 

svårare att få. När en anhörig drabbats av stroke upplevde en del partners att det ledde till 

ekonomiska problem på grund av inkomstbortfall. Det var därför viktigt att partners fick 

information om vilket ekonomiskt stöd de var berättigade till (Le Dorze & Signori, 2010). I 

studien av Larson, Franzén-Dahlin, Billing, von Arbin, Murray och Wredling (2005) 

framkom det att den ekonomiska situationen inte var av signifikant betydelse första tiden efter 

en stroke men blev aktuell under ett senare förlopp. 

4.3 Känslomässiga reaktioner 

I denna kategori finns tre subkategorier; Oro och rädsla, Depressiva upplevelser, Stress samt 

Undantryckta känslor. Dessa beskriver partners känslomässiga reaktioner när en anhörig 

drabbats av stroke. 

4.3.1 Oro och rädsla 

När en anhörig drabbats av stroke upplevde partners en känsla av oförmåga att göra någonting 

åt situationen. Vardagen präglades av känslan att när som helst kan den anhöriga drabbas av 

en ny stroke, detta skapade en stor oro hos partners (Brann et al, 2010; Green & King, 2009). 

Många partners upplevde insjuknandet av den anhöriga som en chock som gav en rädsla för 

att inte klara av situationen. Många partners upplevde också en oro och rädsla att de inte 

skulle orka med eller räcka till i den nya livssituationen (Lindquist & Dahlberg, 2002). 

Känslan av oro, både för nuvarande situation och inför framtiden, präglade partnerns liv när 

en anhörig drabbats av stroke (Bäckström et al., 2010; Green & King, 2009; Lindquist & 

Dahlberg, 2002). Det mest fasansfulla enligt partners var att de upplevde att det kanske vore 

bättre om den anhöriga hade dött i sin stroke. Dessa tankar leder i sin tur till ångest hos 

partners (Bäckström et al., 2010). 

Partners till anhöriga som drabbats av afasi till följd av sin stroke poängterade att de upplevde 

en stark oro att det skulle bli missförstånd på grund av kommunikationsproblemen. Partners 

var oroliga för att deras anhöriga skulle vilja förmedla viktig information, exempelvis att de 

led av smärta, men att informationen skulle misstolkas. Det skulle kunna leda till att den 

anhöriga led av smärtor utan att kunna förmedla detta till omgivningen, denna ovisshet 

upplevde partners som en oro i vardagen (Le Dorze & Signori, 2010). 

4.3.2 Depressiva upplevelser 

Forsberg-Wärleby et al. (2001) visade i sin studie att partners till anhöriga som drabbats av 

stroke led signifikant mer av depressiva symtom, hade ett sämre välbefinnande och 

självkontroll, kände mera oro och hade en sämre livsglädje än övriga befolkningen i samma 

ålder- och könsgrupp (Forsberg-Wärleby et al., 2001). Många partners upplevde att de kände 

sig deprimerade över sin livssituation (Arabit, 2008; Bäckström et al, 2010). Visser-Meily et 

al. (2008) visar att cirka 50 procent av alla partners till en anhörig som drabbats av stroke har 

depressiva symtom, denna andel ändras inte under de tre första åren (Visser-Meily et al., 

2008). 

4.3.3 Stress 

Många partners upplevde fysisk stress i samband med att en anhörig drabbats av stroke. 

Stressen ledde till komplikationer i partners välbefinnande genom att stressen uttryckte sig i 

sömnsvårigheter som medförde ständig trötthet. Efter att den anhöriga drabbats av stroke 

kunde funktionsnedsättningarna leda till en oförmåga att delta i aktiviteter, detta upplevde 

partners som en stressfull situation och de gemensamma aktiviteterna avtog. Hade den 
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anhöriga nedsättningar i den kognitiva- och beteendemässiga förmågan upplevde vissa 

partners emotionell stress. Vidare upplevde de att vännerna var viktiga för att kunna slappna 

av mera i vardagen och undvika de stressfyllda situationerna (Arabit, 2008). Enligt Green och 

King (2009) var det viktigt för partners att få hjälp med stresshanteringen och få kontroll på 

sitt liv. 

4.3.4 Undantryckta känslor 

Livet efter att den anhöriga drabbats av stroke innehöll många nya krav och ett ansvar som 

upplevdes som en påfrestning för partnern, detta ledde till att många partners blev utmattade 

(Buschenfeld et al., 2009; Visser-Meily et al., 2008). För att undvika dessa påfrestningar 

undanhöll en del av partnerna sina känslor, de stängde av känslomässigt och fokuserade bara 

på de praktiska uppgifterna i den nya situationen. En del partners undantryckte sina känslor 

under en lång period efter att den anhöriga drabbats av stroke, hos andra varade detta 

undantryck av känslor endast den första tiden efter den anhörigas insjuknande (Buschenfeld et 

al., 2009). Ibland upplevde partners att ingen i omgivningen förstod deras situation och de 

uppfattade sig själva som att de lät negativa när de beskrev sin livssituation. Partners kände att 

det bästa i denna situation var att låtsas som att allting var som innan den anhöriga drabbats 

av stroke (Bäckström et al., 2010). 

4.4 Resultatsyntes 

Efter att en anhörig drabbats av stroke framkom det att partners upplevde att hela livet 

förändrades. De flesta partners upplevde känslor av oro och rädsla inför situationen i helhet 

och inför framtiden, även känslor av stress upplevdes. Relationerna påverkades negativt och 

många upplevde en förlust av sin anhöriga. Tiden fanns inte längre till att utföra egna 

aktiviteter och därför var det viktigt med möjlighet till avlastning. Det framkom att det var 

viktigt med tydlig information om allt från sjukdomen till stödorganisationer. Partners 

upplevde att om informationen var innehållsrik kunde de känna sig delaktiga i deras anhörigas 

vård, vilket upplevdes positivt. Det var viktigt för partners att få en bekräftelse att 

omvårdnaden av den sjuka anhöriga var av god kvalité. Det allmänna välbefinnandet var 

sämre hos partners till anhöriga som drabbats av stroke än den övriga befolkningen i samma 

ålder och könsgrupp. Det som präglar partners liv är ett hopp om att allting ska bli som innan 

den anhöriga drabbades av stroke.            

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Svemed+ eftersom det är 

omvårdnadsdatabaser. Sökningar gjordes inte i Medline då det är en version av Pubmed 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökningarna i Svemed+ gjordes för att databasen tar upp nordisk forskning. Litteraturstudiens 

författare upptäckte att mycket svensk forskning har gjorts inom området stroke och för att 

inte missa artiklar gjordes därför en sökning i denna databas. Artikeln som valdes ut till 

studien var skriven på engelska och denna artikel inkluderades då den svarade på studiens 

syfte. Den artikel som inkluderades från Svemed+ framkom inte vid sökningarna i Cinahl och 

Pubmed. Däremot när en sökning gjordes på artikelns titel framkom artikeln i databasen 

Cinahl. 

Litteraturstudiens författare ansåg att det var viktigt att artiklarna var vetenskapligt granskade. 

Forskare som är experter inom området hade då granskat artiklarna innan publikationen 
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(Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna begränsades till de senaste tio åren för att 

studien bara skulle inkludera aktuell forskning.  

En sökning gjordes i Pubmed med ordet experience* istället för MeSH ordet life change 

events. Denna sökning gav dubbletter samt många om familjens och barnens upplevelser, 

därför valdes ämnesordet life change events som sökord då det gav artiklar som kunde 

inkluderas i studien.  

Dataanalysen genomfördes med inspiration av innehållsanalys eftersom majoriteten av 

artiklarna var kvalitativa och resultatet kunde presenteras i kategorier och subkategorier 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien då de båda metoderna 

används inom omvårdnadsforskning. Metoderna skiljer sig åt gällande 

undersökningsgruppens storlek och förhållningssättet hos forskarna. Ingen av metoderna är 

fördomsfria eftersom forskarna har kunskap, värderingar och referensramar precis som alla 

andra människor. Det är forskningsfrågan som måste styra val av metod och båda metoderna 

kompletterar varandra inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

För att skilja mellan de olika partnerna har litteraturstudiens författare valt att använda ordet 

anhörig om den partnern som drabbats av stroke. Detta ansågs vara det bästa sättet för att 

läsaren skulle förstå. Partners och anhörig används i hela arbetet förutom i titeln och syftet.  

Det kan ha skett misstolkningar när artiklarna analyserades eftersom litteraturstudiens 

författare översatte innehållet från engelska till svenska. Ord kan ha misstolkats och översatts 

fel vilket författarna är medvetna om. En annan svaghet i litteraturstudien kan vara att ingen 

provsökning gjordes i databasen PsycINFO, detta kan ha resulterat i att relevanta artiklar om 

upplevelser kan ha missats. Litteraturstudiens författare ansåg att sökningarna i Cinahl och 

PubMed var tillräckliga för att besvara syftet och därför gjordes det ingen sökning i 

PsycINFO.  

 

I litteraturstudien används tre olika referenser från Forsberg-Wärleby. Litteraturstudiens 

författare anser inte att det påverkar resultatet då endast en av artiklarna är inkluderad i 

litteraturstudiens resultatdel. Eventuellt att det kan påverka i litteraturstudiens diskussionsdel 

där två av hennes artiklar kan ha jämförts och diskuterats med varandra. Vi anser dock att 

detta inte är en svaghet för litteraturstudien.  

Artikeln om afasi efter en stroke av Le Dorze och Signori (2010) innehöll en anhörig som 

hade drabbats av afasi efter en hjärntumörsoperation vilket inte ingick i litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Eftersom de övriga anhöriga i studien hade drabbats av afasi efter stroke 

ansåg litteraturstudiens författare att artikeln skulle inkluderas. Det framgick tydligt i 

resultatet vad denna anhörigas partner uttryckt och därför kunde hennes upplevelser 

exkluderas. 

Artikeln av Lindquist och Dahlberg (2002) hade en dotter till en anhörig som drabbats av 

stroke bland sina deltagare. Artikeln valdes att inkluderas för att det framgick med citat i text 

vad dottern berättat och därför kunde hennes upplevelser exkluderas. 

5.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom det att när en anhörig drabbats av stroke kom det som en chock för 

partners och de upplevde oro och rädsla inför den nya livssituationen. Många partners 
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upplevde också en stark känsla av oro inför framtiden när en anhörig drabbats av stroke. 

Partners genomgick en krisreaktion och behövde stöd i de olika faserna. En reflektion har 

gjorts till hur Cullbergs (2006) kristeori och dess olika faser kan förklara partners 

känslomässiga reaktioner efter att en anhörig drabbats av stroke.  

Första fasen i kristeorin är den så kallade chockfasen som äger rum från ett kort ögonblick till 

några dygn efter att den anhöriga insjuknat. I denna fas kan inte partners ta till sig vad som 

hänt och de har svårt att minnas vad som sagts och skett (Cullberg, 2006). I resultatet 

framkom att partners poängterade att det fanns brister när det gällde informationen om den 

sjuka och det beskrevs att det var viktigt med tydlig information. Detta visar även Brereton 

och Manthorpe (2010) som poängterar att många partners upplevde en osäkerhet då 

informationen varit bristande. Cullberg (2006) menar att detta kan bero på att informationen 

ges i chockfasen då partners inte kan ta till sig informationen ordentligt vilket är viktigt för 

sjuksköterskan att tänka på i mötet med partners. Efter chockfasen kommer reaktionsfasen där 

partners börjar inse och finna mening med det som hänt. I denna fas har partners många 

frågor, behöver stöd och någon att prata med (Cullberg, 2006). I den genomförda 

litteraturstudien framkom det att det var svårt att få känslomässigt stöd från hälso- och 

sjukvården. Cullberg (2006) poängterar att det är viktigt för partners att genom samtal berätta 

om sina upplevelser och känslor om det som har skett. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

i reaktionsfasen upprepar den informationen som gavs i chockfasen eftersom information tas 

emot dåligt i chockfasen. 

I de två första faserna, de så kallade akuta faserna som innefattar chockfasen och 

reaktionsfasen, undantrycker partners ofta sina känslor. Detta sker eftersom det blir lättare för 

partners att anpassa sig socialt samt till förväntningar och krav i omgivningen. Partners visar 

detta genom att dölja sina känslor av exempelvis sorg och oro (Cullberg, 2006). I 

litteraturstudien visade det sig att en del partners stängde av sina känslor under en lång period, 

andra endast första tiden efter att den anhöriga drabbats av stroke. 

Den tredje fasen är bearbetningsfasen då partners kan börja tänka mer på framtiden och nya 

erfarenheter kan tas emot. Sista fasen i kristeorin är nyorienteringsfasen då partners kunde 

fortsätta leva sitt liv utan att traumat hindrar (Cullberg, 2006). Den genomförda 

litteraturstudien visade att i dessa två faser började partners besöka stödorganisationer, vilket 

uppfattades positivt då de träffade andra partners i liknande situationer. De upplevde att de 

skapade värdefulla kontakter med nya vänner som behövdes för att kunna hantera sin 

livssituation. Liknande resultat framkom även i Torp, Hanson, Hauge, Ulstein och 

Magnussons (2008) studie som också poängterar att det är viktigt att prata med andra i 

liknande situationer då de kan dela användbara erfarenheter med varandra. Genom att besöka 

stödorganisationer kunde partners känna att de inte var ensamma och att det fanns andra som 

levde i liknande situationer. Detta ledde till en känsla av tillhörighet.   

Enligt Cullberg (2006) framkommer olika psykosomatiska reaktioner vid kriser. Eftersom 

kroppen utsätts för fysiska påfrestningar under en lång period uppkommer fysiska och/eller 

psykiska stressymtom hos partners. Detta framkommer i litteraturstudien där det betonas att 

partners upplevde fysisk stress när en anhörig drabbats av stroke, vilket ledde till sämre 

välbefinnande och att partners kände sig deprimerade över sin livssituation. Enligt Brereton 

och Manthorpe (2010) är partners mer deprimerade om deras anhöriga hade drabbats av 

mindre synliga funktionsnedsättningar något som inte framkom i den genomförda 

litteraturstudien. 

I litteraturstudiens resultatet visade det sig att en del partners inte ville blanda in den övriga 

familjen i omvårdnaden då de upplevde att de fick dåligt samvete om de bad om hjälp. Det 
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var dock viktigt att behålla relationen med sin övriga familj och detta lades det mycket tid på i 

vardagen. Enligt Brereton och Manthorpe (2010) är det viktigt att hela familjen är delaktiga i 

den anhörigas rehabilitering och att hela familjen får den utbildning och stöd som behövs för 

att det ska bli ett lyckat resultat (Brereton & Manthorpe, 2010). I litteraturstudien betonas att 

partners kände sig mer delaktiga i vården om de upplevde att informationen var tillräcklig. 

Forsberg-Wärleby (2009) menar att informationen kan ges på olika sätt. Det som visats ha bra 

effekt är strukturerad undervisning i grupp eller individuellt, men bäst effekt har 

gruppundervisning där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter. Det är dock bra att 

kombinera grupp och individuella undervisningsmetoder, där den individuella undervisningen 

ska innehålla både muntlig och skriftlig information om det partnern har funderingar kring. 

Socialstyrelsen (2005) anger att det är viktigt att informationen är både muntlig och skriftlig 

då det leder till en trygghet hos partners. Informationen ska vara tydlig, korrekt, begriplig och 

leda till kunskap så att partners kan förstå situationen.  

I Socialtjänstlagen står det att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder” (SFS 2001:453, kap. 5, 10§). Stödets omfattning beror 

på vilka insatser kommunen erbjuder, det är vanligt med avlastning, samtal, 

stödorganisationer och utbildning (Socialstyrelsen, 2010). I litteraturstudien framkom det att 

många partners upplevde att de hade ett behov av att vara ensamma, de behöver hjälp med 

avlastning för att få egentid. Socialstyrelsen (2005) menar även att partners ska ta sig tid till 

sina egna intressen. Avlastningstillfällena ska vara individuellt anpassade och det är viktigt att 

partners får möjlighet att utföra aktiviteter som de gjorde innan den anhöriga drabbats av 

stroke. Insatserna som erbjuds ska avlasta anhörigvårdaren och kännas meningsfullt både för 

partners och de anhöriga som drabbats av stroke.  

I litteraturstudien framkom att ekonomin kan bli ett problem när en anhörig drabbats av stroke 

och det var viktigt att veta vilket ekonomiskt stöd de var berättigade till. Gullberg (2011) 

anger att det finns ekonomiska bidrag att få genom försäkringskassan, kommunen och i vissa 

fall landstinget. Exempel på ekonomiska bidrag kan vara närståendepenning, hemvårdsbidrag 

eller anhöriganställning.  

Litteraturstudiens författare har upptäckt att de flesta partners var kvinnor i de inkluderade 

artiklarna, vi tror att detta kan påverka överförbarheten till män som är anhörigvårdare. 

Anledningen till detta tror vi kan vara att kvinnor är mer villiga att ställa upp och prata om 

sina känslor än män och det kan vara en orsak till att fler kvinnor än män deltar i studierna. En 

annan tanke kan vara att det låga antalet män i studierna kan bero på att kvinnor oftast är äldre 

än män när de drabbas av stroke. Detta kan enligt litteraturstudiens författare innebära att 

många av dessa kvinnor lever ensamma eller att deras partner inte orkar medverka i studien på 

grund av hög ålder, detta är endast funderingar som vi tror kan påverka deltagandet.  

5.3 Slutsats 

Efter att en anhörig drabbats av stroke förändras hela livssituationen för partners. Mycket 

negativt präglar vardagen och de positiva upplevelserna är få. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan informerar om möjligheten till att exempelvis besöka stödorganisationer, 

eftersom många partners upplever dessa organisationer som positiva. När en anhörig drabbats 

av stroke genomgår partners ett krisförlopp. Det är viktigt för sjuksköterskan att tänka på i 

mötet med partners eftersom de genomgår olika krisfaser som kräver olika typer av 

individanpassat stöd.   
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5.4 Klinisk nytta 

Resultatet i denna studie kan vara av nytta i det kliniska arbetet då resultatet har gett en 

djupare förståelse för hur partners upplever sin livssituation. Det kan vara av vikt för 

sjuksköterskan att i mötet med partners tänka på att alla upplever sin livssituation olika men 

att det finns gemensamma faktorer. Sjuksköterskans kunskaper om de olika krisfaserna kan 

vara av vikt för att kunna individanpassa stödet till partners. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan tillåter att partners får vara delaktiga i vården av den anhöriga eftersom 

partners uppskattar detta. Resultatet visar på betydelsen av att få tydlig information, vilket är 

betydelsefullt i mötet med partners. Det är också bra för sjuksköterskan att veta att partners 

uppskattar att få information om olika stödorganisationer där de kan träffa andra i liknande 

situationer.    

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

I Sverige är insjuknandet i stroke cirka 30 000 personer per år (Socialstyrelsen, 2011). Därför 

anser litteraturstudiens författare att fortsatt forskning är betydelsefullt för partners 

upplevelser efter att en anhörig drabbats av stroke. Några förslag kan vara fortsatt forskning 

om stödorganisationers betydelse för partners eftersom det i den genomförda litteraturstudien 

har visat sig vara en viktig del i partners liv. Det finns endast ett fåtal studier som tar upp hur 

partners upplever sin livssituation flera år efter att den anhöriga drabbats av stroke. Därför 

anser litteraturstudiens författare att mer forskning skulle vara betydelsefull. Detta eftersom 

den anhörigas funktionshinder kan vara bestående och det skulle vara intressant att veta hur 

partners hanterar sin livssituation i ett senare skede.    
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BILAGA 2 ARTIKELMATRIS       SID 1(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Arabit, L.D. 

(2008). 

Coping strategies 

of Latino women 

caring for a 

spouse recovering 

from a stroke: a 

grounded theory. 

The Journal of 

Theory 

Construction and 

Testing 12(2), 42-

49. Hämtad från 

databasen Cinahl 

USA 

 

Att bekräfta 

latinokvinnornas 

copingstrategier 

för att effektivt 

sköta sin roll som 

vårdare 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Latinokvinnor. 

Anhörig som varit inlagda på rehabiliteringscenter. 

Urvalsförfarande: Rekryterades från en förteckning 

(latino) på ett rehabiliteringscenter för stroke i Los 

Angeles. Relevanta partners kontaktades på telefon. 

Urval: Fem kvinnor som vårdar sina män som 

drabbats av stroke deltog i studien. Åldrar 57-85 år. 

Antal år som anhörigvårdare två till nio år. Tre bodde 

ensamma med sin man, två stycken bodde även 

tillsammans med övrig släkt. 

Datainsamlingsmetod: Tre partners intervjuades på 

telefon. Två partners intervjuades personligen. 

Intervjuerna skrevs ner. Längd på intervjuer cirka en 

timma. 

Analysmetod: Grounded theory. 

 

STYRKOR:  

Citat i texten ger en 

ökad tillförlitlighet av 

resultatet 

Resultatet svarar mot 

syftet 

SVAGHETER: 

Svårt att överföra 

resultatet till andra 

kvinnor än 

latinokvinnorna 

Exklusionskriterier 

framgår ej 

Litet antal deltagare 

Det framkom olika kategorier i intervjuerna med partners. Första kategorin 

är omvårdnad som stressfaktor som innebär att partners upplever fysisk 

stress, trötthet och stress som leder till oförmåga att sova under natten. 

Andra kategorin handlar om emotionell stress vilket innebar att partners 

var deprimerade och frustrerade över situationen. De upplevde förändrade 

roller och oförmåga att göra aktiviteter som par. När den anhöriga hade en 

nedsättning i den kognitiva- och beteendemässiga förmågan upplevde 

partners en större emotionell stress. Även brist i omvårdnaden upplevde 

partners som en emotionell stress. Tredje kategorin är omvårdnad som 

makans skyldighet vilket innebär att partners känner skyldighet att ge den 

anhöriga omvårdnad. De känner att de är tvungna att ta hand om all 

omvårdnad av den anhöriga då de inte litar på att den anhöriga får rätt vård 

på andra ställen/ av andra. Den sista kategorin handlade om 

copingstrategier hos partners. Umgänge med vänner och familj var positivt 

för att kunna hantera situationen. Fritidsaktiviteter användes för att hantera 

situationen då partners kunde lämna hemsituationen åt sidan för en stund 

och bara fokusera på sig själv. Alla partners i studien var katoliker och 

upplevde att religionen var en hjälp att hantera sin situation. 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 2(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Brann, M., 

Leezer- Himes, 

K., Dillow, M.R. 

& Weber, K. 

(2010).  

 

Dialectical 

tensions in stroke 

survivor 

relationships  

Health 

Communication, 

25,  323–332, doi: 

10.1080/1041023

1003773342 

USA 

 

Att undersöka 

logiska 

spänningar som 

uttrycks av makar 

till en anhörig 

som drabbats av 

stroke. 

Design: Beskrivande hermeneutisk. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Partners som har en 

relation med en anhörig som drabbats av stroke, både 

vid insjuknandet och vid datainsamlingen. 

Urvalsförfarande: Delades ut flygblad på olika 

vårdavdelningar och på strokegruppsmöten. 

Urval: Partners var tio kvinnor och sex män. Ålder 

mellan 21-93 år. Har varit gifta från sju månader till 

67år. 

Datainsamlingsmetod: Telefonintervju eller intervju 

på privat ställe. Intervjuerna spelades in och 

anteckningar skrevs. Intervjuguide användes. 

Analysmetod: Jämförandeanalys. 

 

STYRKOR: 

Citat finns i texten, 

både från män och 

kvinnor ger ett 

trovärdigt resultat. 

Varierande ålder på 

deltagarna är därför 

mer representativt  

SVAGHETER: 

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna 

Alla är positiva inför 

framtiden detta kan 

göra det svårt att 

överföra till partners 

som inte har den 

positiva inställningen 

Svårt dela med sig av 

negativa erfarenheter 

ledde till bortfall 

 

 

Partners upplevde osäkerhet och acceptans, de tvekade inte att möta de 

fysiska och känslomässiga behoven som uppkommer hos sin anhöriga. En 

del partners ville gärna sluta med sina egna aktiviteter för att kunna 

uppfylla önskemålen hos sin anhöriga. Andra partners upplevde en förlust 

av självständighet och kände att de inte hade tid för sina egna aktiviteter, 

de upplevde skuld gentemot sin anhöriga om de utförde egna aktiviteter.  

 



 

 
 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 3(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Buschenfeld, K., 

Morris, R. & 

Lockwood, S. 

(2009). 

 

The experience of 

partners of young 

stroke survivors 

Disability and 

Rehabilitation. 

31(20), 1643-

1651. 

doi:10.1080/0963

8280902736338 

Storbritannien  

 

 

Att undersöka 

partners 

upplevelser till 

unga 

strokeöverlevare 

Design: Beskrivande. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk. 

Population: Inklusionskriterier; Partners till anhörig 

med stroke som vårdats på sjukhus.  

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades från en 

strokeorgansiation. 

Urval: Sju gifta par deltog. Alla par bodde 

tillsammans. Antal år i förhållande 13-35. Alla hade 

brittiskt europeiskt/ursprung. Partner: Ålder mellan 

49-62 år. Tre män och fyra kvinnor. Anhörig med 

stroke: Sex av sju hade hemipares, fyra av dessa hade 

även kommunikationsproblem. En av sju hade svår 

afasi. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer 

i hemmet eller arbetsplats, ca 90 min. 

bandinspelades.  

Analysmetod: Fenomenologi 

STYRKOR: 

Deltagarna hade 

liknande fysiska 

svagheter efter sin 

stroke  

Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskriven 

Citat i resultatdelen  

ger ett trovärdigt 

resultat 

SVAGHETER: 

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna i texten. 

Två teman framkom genom intervjuerna  

Första temat var justering: förändrat liv/hemliv, starka känslor av skydd 

och oro, upplevelse av ansvar för sin anhörigas välbefinnande. Känsla av 

avsaknad av social kontakt, positivt att hitta nya vänskapsband via 

strokeorganisationer. Partners nya rutiner kändes påfrestande och de 

upplevde sig utmattade. Känsla av att inte längre kunna/vilja jobba på 

grund av den nya situationen, andra partners ville jobba för att komma 

hemifrån. Partners upplevde många nya krav och ansvar. 

Andra temat var coping: Partners kände till en början att de undvek sina 

känslomässiga uttryck för att kunna hantera de praktiska uppgifterna. En 

del partners undanhöll sina känslor helt och hållet. Partners jämförde sig 

med andra i samma situation. De upplevde att humor var viktigt. 

Partners upplevde att det var viktigt med stöd från familj, vänner och 

tjänster i samhället.  

  

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2 ARTIKELMATRIS       SID 4(10) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidsskrift, Land  

Syfte Design Värdering Resultat 

Bäckström, B.,  

Asplund, K. & 

Sundin, K. 

(2010). 

 

The mening of 

middle-aged 

female spouses’ 

lived experience 

of the relationship 

with a partner 

who has suffered 

a stroke, during 

the first year post 

discharge  

 

Nursing Inquiry 

17(3),: 257–268  

doi:10.1111/j.144

0-

1800.2010.00490.

x 

  

 

Sverige 

 

Att undersöka 

innebörden av 

medelålders 

kvinnors 

erfarenhet av 

relation med en 

partner som 

drabbats av en 

stroke under det 

första året efter 

partners 

utskrivning 

Design: Beskrivande. 

Metod: Kvalitativ longitudinell intervjustudie. 

Population: Inklusionskriterier: Partners (till anhörig 

som drabbats av stroke) som är medelålders kvinnor 

mellan 18-65 år som inte haft en stroke och inte har 

några funktionsnedsättningar. 

Exklusionskriterier: Partner som drabbats av stroke 

eller andra kognitiva nedsättningar. 

Urvalsförfarande: Kontaktades på sjukhuset, 

sjuksköterskan informerade om studien och de 

uppmanades att delta i studien. 

Urval: Fyra kvinnor mellan 18-65 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervju en, sex och 12 månader efter stroke i 

hemmet eller på jobbet. Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 40-80 min. Öppna frågor och andra 

frågor ställdes när det var nödvändigt för att utveckla 

deras erfarenhet. 

Analysmetod: Fenomenologisk analys. 

 

STYRKOR: 

Citat i text ger ett 

trovärdigt resultat 

Deltagarna 

intervjuades tre 

gånger 

SVAGHETER: 

Endast kvinnor som 

partners 

Liten 

undersökningsgrupp  

 

Efter en månad kände partners oro och uppgivenhet De kände att 

relationen till sin anhöriga var förändrad. De fick ta en roll som vårdgivare 

till sin anhöriga. Det framkom två teman: Rädsla att förlora relationen och 

förlust av egen identitet. 

 

Efter sex månader upplevde partners sorg, frustation och förhållandet var 

mycket påverkat av sjukdomen. Det fanns en upplevd förtvivlan över den 

förändrade relationen. Här framkom också två teman: Att vara i en kamp 

för att återställa den äktenskapliga relationen och att känna sig ensam 

tillsammans. 

 

Efter ett år upplevde partners att rollen som vårdare väckte känslor. 

Partners kände sig låsta, det fanns en önskan att bli fri. De visade även en 

känsla av förpliktelse att fortsätta sitt liv med att ta hand om sin anhöriga. 

Tre teman framkom: Sörjer äktenskapet i tystnad, att var instängd i ett 

begränsat äktenskap och söka efter eget utrymme och välbefinnande. 

 

 



 

 
 

BILAGA 2 ARTIKELMATRIS       SID 5(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Forsberg- 

Wärleby, G., 

Möller, A. & 

Blomstrand, C. 

 (2001).  

Spouses of first-

ever stroke 

patients: 

Psychological 

well-being in the 

first phase after 

stroke  

Stroke, 32, 1646-

1651, 

doi:10.1161/01.S

TR.32.7.1646  

Sverige 

 

Beskriva 

makarnas 

upplevda psykiska 

välbefinnande 

under det första 

skedet av stroke 

Design: Longitudinell. 

Metod: Kvantitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Anhörig som 

drabbats av stroke: Under 75 år, medicinskt bevis på 

första stroke inklusive mindre stroke, ingen 

malignitet eller snabbt progressiv medicinsk 

sjukdom, inlagda på neurologiskavdelning 

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg,  

Båda partnerna: talar och förstår svenska, bor i 

Göteborg eller omgivande områden, 

Exklusionskriterier: Subarachnoidalblödning hos den 

anhöriga som drabbats av stroke, partners som 

drabbas av stroke, partners med kognitiv svikt. 

Urvalsförfarnade: Kontaktades tre till fem dagar 

efter insjuknande för informellt samtycke. 

Urval: 106 kunde beviljas, två gav ej tillåtelse, två 

dog, 18 partners vägrade att delta, en partner var inte 

tillgänglig, 83 deltog i slutundersökningen Partners: 

genomsnitt 57 år (27-79), 47 stycken (57%) hade hel- 

eller deltidsjobb, 16 hade hand om barn. Genomsnitt 

längd på förhållandet 30 år (2-54). 25% män och 

75%  kvinnor 

Datainsamlingsmetod: Strukturella intervjuer och 

självskattningsskalor 

Analysmetod: Statistiska analyser  

STYRKOR: 

Många deltagare 

Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskriven 

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

SVAGHETER: 

Alla deltog inte i 

slutundersökningen 

Hos partners: 

Analyser som tar upp depressiva symtom, positivt välbefinnande, 

självkontroll, oro, allmän tillstånd och vitalitet 

Alla mått förutom allmän tillståndet var signifikant lägre än övriga 

befolkningen med avseende på ålder och kön 

Känsla av minskat välbefinnande under första fasen efter stroke  

Partners med optimistisk syn på framtiden kände mera välbefinnande 

Info från vårdpersonalen påverkar partners framtidssyn   

 



 

 
 

 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 6(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Green, T.L & King, 

K.M. (2009). 

Experience of male 

patients and wife-

caregivers in the 

first year  post- 

discharge following 

minor stroke: A 

descriptive 

qualitative study 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 46, 1194-

1200. 

doi:10.1016/j.ijnurs

tu.2009.02.008  

Kanada 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

uppfattningar 

av faktorer som 

påverkade 

patienternas 

livskvalitet och de 

vårdande 

hustruarnas 

påfrestningar 

under 12 månader 

efter en mindre 

stroke. 

Design: Deskriptiv.  

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inga tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier beskrivna. Alla anhöriga skulle ha 

haft en mindre stroke. 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades från en 

större deskriptiv studie som undersökte 

återhämtningen efter stroke 

Urval: 26 gifta par valde att delta i studien. Männen 

hade drabbats av en stroke och deras fruar var 

anhörigvårdare. Ålder männen 39-83 år, kvinnorna 

33-75 år. Antal gifta år i genomsnitt 29.7 år (1-55 år). 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturella individuella 

telefonintervjuer 45-60 minuter efter en, två, tre, sex, 

nio och tolv månader sedan den anhöriga drabbades 

av stroke 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

STYRKOR: 

Många deltagare 

Olika åldrar på 

deltagarna 

Kvalitativa metoden 

ger deltagaren 

möjlighet att berätta 

sina egna erfarenheter 

SVAGHETER: 

Endast manliga 

strokepatienter med 

sina hustrur som 

vårdare- svårt att 

överföra resultatet till 

andra konstruktioner 

på förhållande. 

Två kategorier med subkategorier framkom: 

Sårbarhet: Partners har en känsla av att inte kunna göra något åt 

situationen. Känsla av brist på information och en osäkerhet. Brist på 

kontroll. Partners känner en sorg och ångest. De känner en överdriven, 

övervakande roll. De vill ha en stor kontroll av den anhörigas hälsa vilket 

leder till stor stress, oro och utmattning. 

 

Förverkligande: Partners får anpassa sig till det nya livet genom 

omprioriteringar. Fysisk, känslomässig och social förlust. Partners 

upplever en förlust av självständighet, sociala kontakter och det är svårare 

att genomföra aktiviteter utanför hemmet. Framtiden blir inte som 

planerat. 

 

 



 

 
 

 

BILAGA 2 ARTIKELMATRIS       SID 7(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Larson, J., 

Franzén- Dahlin, 

Å., Billing, E., 

von Arbin, M., 

Murray, V. & 

Wredling, R. 

(2005).  

 

Predictors of 

quality of life 

among spouses of 

stroke patients 

during the first 

year after the 

stroke event 

Scandinaivan 

Journal of Caring 

Science, 19, 439-

445.  Hämtad från 

databasen Cinahl 
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Identifiera de 

faktorer som 

förutspår den 

allmänna 

livskvaliten hos 

makar till 

strokepatienter, 

och för att avgöra 

om och hur dessa 

förutsägbara 

faktorer förändras 

under det första 

året efter 

patientens 

strokeinsjuknande 

Design: Longitudinell. 

Metod: Kvantitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Anhörig inlagd på 

stroke enhet i Stockholm, nov 2000-juli 2002. 

Urvalsförfarande: Inbjudna till att delta av 

forskarna. 

Urval: 100 partners valde att delta, medelålder 67,4 

år, 68 procent kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär användes som 

mätte olika aspekter som speglade makens 

livssituation. Bakgrundsdata. Intervjuades tre gånger, 

första gången efter insjuknandet, andra gången efter 

sex månader och sista gången efter 12 mån.  

Analysmetod: Statistiska analyser. 

 

STYRKOR: 

91 procent fullföljde 

studien 

Hög validitet och hög 

reliabilitet på 

mätinstrumenten 

Många deltagare 

Intervjuades 3 ggr 

SVAGHETER: 

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna 

Avsaknad av 

kontrollgrupp från 

allmän 

befolkning/partners 

med anhöriga som 

drabbats av andra 

kroniska sjukdomar 

än stroke 

 

Signifikant skillnad i betydande förändringar i den upplevda allmänna 

livskvaliteten hos partners över tid.  

Livssituation, allmänt välbefinnande och egen sjukdom var viktiga 

faktorer för upplevd livskvalitet. 

6 månader: signifikant betydelse av livssituation och allmänt 

välbefinnande för att uppnå livskvalitet. Utbildning och ekonomisk 

situation ingen signifikant betydelse. 

12 månader: livssituation och nuvarande ekonomiska situation var av 

signifikant betydelse för livskvalitet. 

 

 



 

 
 

 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 8(10) 

Författare, 

artikelnstitel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Le-Dorze, G & 

Signori, F.H. 

(2010). 

Needs, barriers and 

facilitators 

experienced by 

spouses of people 

with aphasia 

Disability and 

Rehabilitation 

32(13), 1073-1087. 

doi: 

10.3109/096382809

03374121 

Kanada 

 

Beskriva behov 

hos partner som 

vårdar en person 

med afasi. 

Design: Beskrivande fenomenologisk. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Alla levde 

tillsammans med en anhörig med afasi. Alla skulle 

prata franska. 

Exklusionskriterier: Anhöriga som fått talterapi under 

senaste året. Partners som har 

kommunikationsproblem. 

Urvalsförfarnade: Deltagare rekryterades från olika 

afasiorganisationer. Intresserade fick skriva upp 

namn och telefonnummer och ringdes sedan upp av 

en forskare. 

Urval: 11 deltagare totalt i studien. Två makar och 

nio fruar. Medelålder 60.5 år (51-68). Fem var 

pensionärer och sex var ute i arbetsmarknaden.  

Anhöriga med afasi: Tio stycken hade fått afasi som 

en följd av en stroke, en efter hjärntumöroperation. 

Medelåldern 63.5 år. Mild till svår afasi. 

Kvarvarande till måttliga fysiska funktionshinder. 

Datainsamlingsmetod: Gruppintervjuer med två till 

fyra deltagare samt forskare. Varje intervju varade 

90-120 min och spelades in. Strukturerade frågor. 

Intresserad av partners erfarenheter. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

STYRKOR: 

Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskriven 

Citat finns i text ger 

ett trovärdigt resultat 

Tydligt beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

SVAGHETER: 

Resultatet ej 

överförbart till andra 

partners som lever 

med en anhörig med 

afasi, då afasi kan 

uppkomma utan som 

följd av stroke. Dessa 

anhöriga behöver inte 

ha andra 

funktionshinder som 

halvsidig förlamning 

som kan uppkomma 

efter en stroke som 

kan påverka talet. 

Olika kategorier framkom: 

Behov av stöd, behov av avlastning, behov av information, behov av 

erkännande, behov av ekonomiskt stöd, behov av att förbättra 

kommunikationen och behov av att förbättra relationen. 

 

Behov av att behålla och förbättra relationen med den anhöriga, familjen 

och vänner, detta försvåras av kommunikationsproblemen. Partners 

upplevde att de inte vill be sin familj om hjälp då det leder till dåligt 

samvete. Partners upplever att stödet från vänner och familj är bristande. 

 



 

 
 

 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 9(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lindquist, I & 

Dahlberg, K. 

(2002). 

The experience of 

being next of kin to 

a person with 

stroke. 

Vård i Norden, 22 

(3), 4-9. Hämtad 

från databasen 

Cinahl 

Sverige 

 

Att beskriva hur 

hustrur och 

döttrar, som är 

anhöriga till en 

person som 

drabbats av stroke 

erfar sin specifika 

situation. 

Design: Beskrivande.  

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Partners till anhörig 

som drabbats av en stroke och vårdas på sjukhus på 

strokerehabiliterande avdelning. 

Exklusionskriterier: För många veckor sedan den 

anhöriga drabbades av stroke (framkommer inte i 

artikeln hur många veckor). 

Urvalsförfarande: Muntlig och skriftlig information 

om studien delades ut till de anhöriga på avdelningen 

av sjuksköterskan. Intresserade lämnade sina namn 

och telefonnummer som forskarna ringde upp. 

Urval: Antal deltagare var fem stycken (fyra stycken 

hustrur och en dotter). De gifta paren bodde i samma 

hushåll. En intresserad partner uteslöts efter 

telefonsamtalet pga exklusionskriteriet. 

Partners/dotters ålder 50-78 år.  Anhöriga med 

stroke: Alla hade någon svaghet i armar och ben. Tre 

stycken hade språksvårigheter. 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer med partnern 

i hemmet (en av deltagarna intervjuades på sjukhuset) 

cirka två timmar, spelades in.  

Analysmetod: Livsvärldsfenomenologisk ansats. 

STYRKOR: 

Citat i resultatdelen 

ger ett trovärdigt 

resultat 

Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskriven 

Analysmetoden 

tydligt beskriven av 

forskarna 

Individuella 

intervjuer som 

bandades och 

granskades noga 

SVAGHETER: 

Endast kvinnliga 

partners 

 

Partners upplevde en förändrad livssituation, oro över sin egna och den 

anhörigas situation, rädsla att inte räcka till, ensamhetskänsla. Det 

framkom olika kategorier.  

Snabbt insjuknande: Partners upplevde en oro, chock, rädsla eftersom 

insjuknandet kom plötsligt och oväntat.  

Ovisshet inför framtiden: Partners kände att deras tillvaro var raserad och 

såg en dyster framtid. Hopplöshet och förtvivlan inför den förändrade 

livssituationen upplevdes av partners. 

Sorg över den sjukas förlorade funktioner: Partners upplevde att det fanns 

hinder vid val av aktiviteter och att det var en begränsad möjlighet till 

umgänge. 

Hopp inför framtiden: Partners hoppades att framtiden ska bli någorlunda 

återställd. De söker tecken på tillfrisknande och de glädjes över alla tecken 

på förbättring hos sin anhöriga. 

Känsla av utanförskap: Partners känner längtan efter samhörighet och ett 

behov av att bli respekterade och delaktiga i sin anhörigas vård. Partners 

ville tas på allvar. 

Känsla av ensamhet: Både negativt och positivt. Partners känner ett behov 

av att vara ensamma för att kunna tänka igenom situationen 

 

 

 



 

 
 

 

BILAGA 2  ARTIKELMATRIS      SID 10(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Visser-Meily, A., 

Post, M., van de 

Port, I., van 

Heugten, C. & van 

den Bos, T. (2008). 

 

Psychosocial 

functioning of 

spouses in the 

chronic phase after 

stroke: 

Improvement or 

deterioration 

between 1 and 3 

years after stroke? 

Patient Education 

and Counseling 73, 

153-158. 

doi:10.1016/j.pec.2

008.03.011 

Holland 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

psykosociala 

funktionen hos 

makar i kronisk 

fas efter 

deras partner hade 

drabbats av en 

stroke 

Design: Prospektiv kohortstudie. 

Metod: Kvantitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Anhöriga som drabbats av 

stroke: Första stroke, Över 18 år, Supratentionell och ensidig 

lession. 

Exklusionskriterier: Hos den anhöriga med stroke: 

Invaldiserad samsjuklighet. Inte kan prata holländska. 

Prestroke Barthel Index under 18. Hos partners: Barthel 

index under 16. Allvarlig kronisk sjukdom 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. Deltagarna 

rekryterades från nio holländska rehabiliteringscentrum 

mellan april 2000 och juli 2002. 

Urval: Under första året deltog 187 partners och anhöriga.  

Partners medelålder 55 år. 65 procent kvinnor. 46 procent 

hade en anställning mer än 20 timmar/vecka. Anhörig som 

drabbats av stroke: medelålder 56 år , måttligt 

funktionshindrade. 

Bortfall tre år: Vid kontrollen tre år hade 15 anhöriga och 

två partners avlidit. 22 stycken hade drabbats av en ny stroke 

eller någon invaldiserande sjukdom. Fyra par hade skiljt sig. 

Nio stycken vägrade att delta. 14 stycken gick förlorade att 

följa upp. Totalt ingick 121 par i studien efter tre år. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med intervju i 

hemmet.  

Analysmetod: Statistiska analyser. Beskrivande statistik. 

STYRKOR: 

Beskriven 

bortfallsanalys 

Stort antal deltagare 

Lång 

undersökningstid 

SVAGHETER: 

Endast deltagare från 

rehabiliteringscenter 

Generaliseringen kan 

påverkas på grund av 

bortfallet 

 

Efter 1 år: 51 procent rapporterade signifikant betydande 

påfrestningar. 46 procent missnöjda med livet och 51 procent 

depressiva symtom 

Efter 3 år: Vårdgivarens börda har minskat signifikant. Mer 

tillfredsställd med livet, det sociala stödet och harmonin i 

förhållandet. Depressiva symtom i samma utsträckning som år ett. 

 Förändring i procent vid ett respektive tre år: 

Upplevelse av förändring i familjen 

År 1: 63% År 3: 52% 

Ändring av personliga planer 

År 1: 77% År 3: 72% 

Alltid ha krav under sin egentid 

År 1: 77% År3: 74% 

Överväldigande situation 

År 1: 41%  År 3: 31% 

50 procent av makarna var missnöjda med livet som helhet och 70 

procent var missnöjda med det sexuella livet. 



 

 
 

 


