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Sammanfattning:  

Bakgrund: Stroke är en sjukdom som orsakas av att hjärnans blodtillförsel hindras. Det leder 

till skador på hjärnvävnaden på grund av ischemi. När någon familjemedlem insjuknar i 

stroke påverkas hela familjen. Det är viktigt att som sjuksköterska veta hur 

familjemedlemmarna upplever tiden efter strokeinsjuknandet för att i omvårdnaden kunna 

förbereda och hjälpa familjemedlemmarna på bästa sätt.  

 

Syfte: Att beskriva hur familjemedlemmar till patienter som drabbats av stroke upplever de 

första åren efter strokeinsjuknandet. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande design. Tre databaser användes vid 

sökning av aktuell forskning. Tio artiklar inkluderades till studien. Studiernas vetenskapliga 

kvalitet granskades och resultaten sammanställdes genom innehållsanalys. 

 

Resultat: Familjemedlemmarna upplevde förändrade livsvillkor i och med 

strokeinsjuknandet. Familjemedlemmarna upplevde förändringar i den sjukes person vilket 

kunde bero på kognitiva förändringar. Upplevelser av att leva med en främling och 

upplevelser kring att ha en relation med den sjuke upplevdes som svårt. De upplevde att 

tillvaron förändrades då familjelivet förändrats,att de fått större krav och att livet blivit 

begränsat. Familjemedlemmar upplevde att relationer med andra och att få stöd från vänner, 

övriga familjemedlemmar och vårdpersonal var viktigt. Familjemedlemmarna upplevde 

känslor av existentiellt hot vid strokeinsjuknandet. 

 

Slutsats: Familjemedlemmarna upplever förändrade livsvillkor. Familjemedlemmarnas syn 

på vårdpersonal är att de är ouppmärksamma och utvecklingspotentialen för vårdpersonal är 

stor. Familjefokuserad omvårdnad är viktig i omvårdnadsarbetet med familjer i situationer 

som beskrivits i resultatet. I sjukdomssituationen är familjefokuserad omvårdnad lämplig som 

omvårdnadsperspektiv. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Stroke  

World Health Organization (WHO, u.å) definierar stroke som en sjukdom orsakad av att 

hjärnans blodtillförsel hindras. Det leder till skador på hjärnvävnaden på grund av ischemi. 

Ischemi uppstår då ett blodkärl är blockerat av en blodpropp eller att ett blodkärl gått sönder. 

Av patienterna som drabbades av en stroke var 86 % hjärninfarkt, 13 % hjärnblödning och 1 

% hade en ospecificerad orsak (Riks-Stroke, 2014). Symtom som är vanliga vid stroke är 

plötsliga domningar och svagheter eller förlamningar i ben, armar och ansikte och vanligtvis 

drabbas en av patientens kroppshalvor. Andra symtom kan vara yrsel, balans- och 

sväljsvårigheter, huvudvärk, försämrad syn och medvetandepåverkan. 

Kommunikationssvårigheter kan uppstå som till exempel expressiv eller impressiv afasi. 

Påverkan på emotionella och kognitiva funktioner är ytterligare nedsättningar som kan drabba 

patienten.  Symtombilden avgörs av skadans läge och omfattning oavsett om den orsakas av 

en propp eller blödning (Jönsson, 2012). Högt blodtryck, förmaksflimmer, höga blodfetter, 

diabetes, övervikt, rökning, fysisk inaktivitet och stigande ålder är riskfaktorer för att insjukna 

i stroke (Socialstyrelsen, 2009).   

 

I 2013 års årsrapport för kvalitetsregistret Riks-Stroke rapporterades 24 373 vårdtillfällen i 

Sverige till följd av akut stroke. Medelvårdtiden för patienterna som drabbas av stroke är idag 

tolv dagar jämfört med för tio år sedan då medelvårdtiden för patienterna var 18 dagar. 

Medelåldern för patienter som drabbas av stroke i Sverige är 75,7 år, medelåldern hos männen 

ligger på 73,3 år och hos kvinnorna på 78,2 år (Riks-Stroke, 2014). Av personerna som 

insjuknar i en stroke drabbas 75 % av olika typer av funktionsnedsättningar som förändrar 

livssituationen (Hulter, 2014). Kvinnor hade efter tre månader sämre utfall än männen, 

gällande bland annat överlevnad, stöd i vardagen, fler bodde på särskilt boende, hade nedsatt 

allmäntillstånd och var nedstämda. Det beror troligen på en högre ålder vid insjuknandet 

(Socialstyrelsen, 2009).  

1.2 Behandling 

Att ställa diagnos och starta behandling tidigt är åtgärder som minskar riskerna att vara i 

behov av stöd efter insjuknandet eller att dö på grund av stroke. Det är viktigt att det inte blir 

någon tidsfördröjning innan behandlingen startar. För att tidsspannet från insjuknandet till 

behandlingsstart ska bli så litet som möjligt ställs krav att vårdens olika instanser, till exempel 

SOS Alarm och ambulans, samarbetar effektivt (Socialstyrelsen, 2009).  

 

När patienten kommer till sjukhuset tar vårdpersonalen en anamnes och kartlägger bland 

annat symtomen. För att få en så bra anamnes som möjligt är det bra om någon 

familjemedlem finns med för att kunna komplettera med uppgifter som den sjuke eventuellt 

inte kan lämna. Neurologstatus tas av läkaren som även tittar om det finns yttre kroppsskador. 

Blodprover tas för att hitta försämrade värden och datortomografi görs för att se om det är en 

infarkt eller blödning och för att se skadans storlek. Elektrokardiografi (EKG) tas för att 

upptäcka eventuell hjärtsjukdom, till exempel förmaksflimmer eftersom det är en av 

faktorerna som utgör risk för stroke (Appelros, 2012).  

 

Behandlingen i det akuta skedet syftar till att begränsa utbredningen av hjärninfarkten eller 

begränsa blödningens skadliga effekter. I blodproppar finns fibrin och för att bryta ned fibrin 

och få proppen att lösas upp används trombolys. Att använda trombolys kan vara farligt 

eftersom det kan ge upphov till allvarliga blödningar. Syftet med trombolys är att få igång 

cirkulationen och på så sätt rädda nervcellerna. Om trombolys inte kan användas eller 
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resultatet blivit misslyckat kan blodproppen fångas med hjälp av en kateter som suger ut 

proppen, så kallad trombektomi. I få fall kan kirurgi användas som behandling i det akuta 

skedet. Potentiella patienter för trombolys kan inkluderas i en akutvårdskedja som kallas 

Rädda Hjärnan larm. Kedjan innebär att patienten snabbt får komma till röntgen och utifrån 

vad röntgensvaret visar, snabbt kunna ta beslut om eventuell trombolysbehandling. Genom att 

använda sig av vårdkedjan kan personalen snabbt påbörja behandlingen (Appelros, 2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2009) ska behandlingen påbörjas inom 4,5 timmar efter patientens 

symtomdebut. 

1.3 Omvårdnad vid stroke 

Att insjukna i stroke kan vara stressande både för patienten och familjemedlemmen. För att 

inte göra stressen värre är det viktigt att vårdpersonalen som patienten möter är lugn och noga 

förklarar vad som händer och kommer att hända. Det är också viktigt att informera patienten 

och familjemedlemmen om bedömningar av symtomen och kommande undersökningar och 

övervakningar. Noggrann övervakning är viktigt tills patienten har stabiliserats i sitt tillstånd. 

Övervakningen omfattar bland annat puls, blodtryck, EKG, medvetandegrad, blodsocker, 

temperaturmätning, rörelse-, kommunikations- och sväljförmåga. Eftersom att patienter som 

drabbats av stroke ofta blir trötta är det viktigt att få in rutiner för vila och att miljön främjar 

lugn hos patienten. Skador på nervsystemet kan påverka sväljförmågan, smaken och aptiten 

och det är därför en viktig uppgift för sjuksköterskan att observera närings- och dryckintag 

(Jönsson & Wallin, 2012). Sväljningstest är ett test för att kunna ha en kvalitétindikator för 

omvårdnaden, då risk för andningsstopp och aspiration finns hos patienten (Riks-Stroke, 

2014). Stroke kan göra att de nerver som styr tarmen och urinblåsans funktion skadas och det 

kan få konsekvenser som till exempel residualurin eller förstoppning. Tappningskateter eller 

kvarvarande kateter (KAD) kan lösa problemen med residualurin och regelbundna 

toalettbesök och rikligt med vätska kan förebygga förstoppning (Jönsson & Wallin, 2012). 

 

Nedsatt rörelseförmåga är en av konsekvenserna vid stroke och därför är det av vikt att hitta 

en bra ligg- och sittställning. Vårdpersonal kan använda kuddar för att armarna och benens 

läge ska bli så bra som möjligt och då för att sitt- och/eller liggställningen ska förbättras. 

Trycksår, andningsproblem och smärta kan förebyggas med en bra viloställning. För att skapa 

tillfällen för aktivitet och att patienten ska ta egna initiativ till att röra sig bör antalet kuddar 

minskas när patientens egen förmåga till att vända sig börjar komma tillbaka. Efter 

insjuknandet ska mobilisering påbörjas snarast. Hjärnplasticiteten främjas och återhämtningen 

blir snabbare när mobiliseringen sker tidigt. Hur mycket patienten orkar är viktigt att bedöma 

så att situationen inte upplevs som stressad eller pressad. Att patienten tränar på dagliga 

aktiviteter som till exempel måltider, förflyttning, på-/avklädning och personlig hygien är 

viktigt för att patienten själv ska kunna klara av sitt dagliga liv så långt som möjligt utan att 

vara beroende av stöd från någon annan (Jönsson & Wallin, 2012).  

1.4 Patienters upplevelser av strokeinsjuknandet 

Patienterna som insjuknat i stroke upplevde att inte kunna ta hand om sig själv gav dem 

känslor av förödmjukelse, förlägenhet, förlust av identitet och självkänsla. Förlora delar av sin 

självständighet upplevdes besvärligare än att drabbas av själva sjukdomen. Patienterna ansåg 

att det var påfrestande att hantera symtomen efter strokeinsjuknandet och att behöva ta 

mediciner, skapa nya rutiner relaterat till att behöva ta mediciner samt att kunna hantera 

medicinernas biverkningar. Många av patienterna i studien pratade om svårigheten att 

bibehålla värdigheten då de blivit beroende av stöd från någon annan (Kitson, Dowd, 

Calabrese, Locock & Athlin, 2013).  
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Sorg och oro var känslor som uppkom på grund av att patienterna inte kunde lita på sina 

kroppar efter insjuknandet. Att kroppen inte längre löd de signaler den fick från hjärnan var 

en sak som hade stor betydelse för att det dagliga livet förändrades (Andersson & Hansebo, 

2009). Tiden efter insjuknandet av stroke var fylld med ångest och många trodde att de skulle 

ha dött för ”stunden var kommen” (Tutton, Seers, Langstaff & Westwood, 2012). Många 

patienter hade ångest, men då för att de var rädda att insjukna en gång till i stroke. Patienter 

ansåg efter en tid att det var av vikt att de accepterade förändringarna istället för att vara 

ledsna eller frustrerade över den nya situationen (Donnellan et al., 2013).  

 

Patienterna upplevde sitt hem som en trygg plats där de inte behövde fundera över sitt sätt att 

vara och på så sätt kunde de slappna av. I hemmet kunde de undvika samtal, äta i sin egen takt 

och få hjälp av familjemedlemmen. De beskrev en försiktighet i att bjuda in gäster på grund 

av att gästerna kunde störa i den trygga zonen. De berättade också att de kände en osäkerhet 

till att lämna den trygga miljön. Vidare framkom det att de uppskattade saker mer efter 

insjuknandet, som innan insjuknandet tagits för givet. Till exempel att äta som innan 

sjukdomen i princip skett omedvetet hade nu blivit en aktivitet som utmanade patienternas 

förmåga (Klinke, Hafsteinsdóttir, Thorsteinsson & Jónsdóttir, 2013). 

1.5 Familjefokuserad omvårdnad 

Familj definieras som en självvald konstellation där en grupp personer med känslomässiga 

band emellan sig benämner sig själva som en familj. I definitionen ryms personer som ingått 

äktenskap, har ett biologisk band med varandra exempelvis föräldrar-barn eller mor- och 

farföräldrar men även styvföräldrar. Andra betydelsefulla människor kan enligt definitionen 

också vara medlemmar av familjen, exempelvis vänner (Whall, 1986). 

 

Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjen som en enhet där alla familjemedlemmar har 

olika delar som tillsammans blir en hel enhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c). Om det 

eventuellt sker en förändring i någon av delarna så påverkas hela enheten, familjen (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012b). Vårdpersonalens egna föreställningar om vad som är en familj 

påverkar vårdpersonalens arbete, dock så är det inte vårdpersonal som ska definiera vilka som 

ingår i patientens familj utan patienten själv (Wright, Watson & Bell, 2002). Utgångspunkten 

för vårdpersonal blir att se det sammanhang patienten tillhör, exempelvis familjen. Att 

använda sig av en vård där vårdpersonalen ser patienten och patientens familj som en hel 

enhet bidrar till att vårdpersonalen samskapar en vård där vårdpersonalen tar tillvara på alla 

inblandades kompetenser. Alla familjemedlemmar har då möjlighet att vara med och 

bestämma hur vården och vardagen ska bli (Benzein et al., 2012c).  

1.6 Problemformulering 

Idag är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken hos vuxna, efter cancer och hjärtinfarkt. 

Stroke är den somatiska sjukdom som idag har längst vårdtid inom slutenvården. Utöver 

slutenvården kan patienterna som drabbas av stroke vara i behov av samhälleliga insatser från 

kommunen till exempel särskilda boenden eller hemtjänst.  

 

När någon familjemedlem insjuknar i stroke, påverkas alla i hela familjen av sjukdomen. För 

familjemedlemmarna handlar det inte bara om att acceptera vad sjukdomen gett för effekter 

på familjemedlemmen utan även att hitta ett nytt sätt att leva med de eventuellt kvarvarade 

effekterna. Vissa patienter som drabbas av en stroke är i behov av stöd från familjen efter 

sjukhusvistelsen. Det är viktigt att som sjuksköterska veta hur familjemedlemmarna upplever 

tiden efter strokeinsjuknandet, för att i omvårdnaden kunna förbereda och hjälpa 

familjemedlemmarna på bästa sätt inför framtiden.  
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2. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur familjemedlemmar till patienter som drabbats av 

stroke upplever de första åren efter strokeinsjuknandet. 

3. METOD 
Metoden var en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. I den systematiska 

litteraturstudien gjordes en systematisk litteratursökning av all relevant litteratur, studiernas 

vetenskapliga kvalitet granskades och resultaten sammanställdes genom innehållsanalys 

(Kristensson, 2014).  

3.1 Sökstrategi 

Datainsamlingen skedde i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Medline och PsycINFO. Utifrån syftet valdes familj, stroke och 

upplevelser ut som huvudord. För att identifiera ämnesord i databaserna som motsvarade 

huvudorden användes ämnesordslistan svenska Medical Subject Headings (MeSH).  

 

I CINAHL Headings blev ämnesorden Stroke, Family, Extended Family, Family Relation, 

Patient-Family Relations och Life Experience. Utöver ämnesorden gjordes även en 

fritextsökning på orden Stroke, famil* och experience*.  

 

I Medline MeSH 2015 blev ämnesorden Stroke, Family, Family Relations, Nuclear Family 

och Life Change Events.  Även i den här databasen gjordes en fritextsökning på orden Stroke, 

famil* och experience*. 

 

I PsycINFO Thesaurus blev ämnesorden Cerebrovascular Accidents, Family och Life 

Experiences. I databasen användes även orden Stroke, famil* och experience* i 

fritextsökning.  

 

För att få en bredare sökning valdes Explode-funktionen för samtliga ämnesord. Ämnesord 

som tillhörde samma huvudord, exempelvis familj: family, extended family, family relation, 

kombinerades med OR. Sedan kombinerades huvudämnesorden med AND för att 

sökningarna skulle svara på syftet. För samtliga databaser valdes begränsningarna English 

Language. Peer Reviewed användes också som begränsning då alla artiklar skulle vara 

vetenskapligt granskade, med undantag för Medline där alla artiklar i databasen enligt uppgift 

är vetenskapligt granskade. Ytterligare en begränsning var att de publicerade artiklarna skulle 

vara från 2009 och framåt (Kristensson, 2014). 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier för urval av artiklar var att studien skulle ha fokus på familjemedlemmar 

till patienter som drabbats stroke. Studier inkluderades där familjemedlemmarna själva 

berättade om sina upplevelser gällande de tre första åren. 

 

Exklusionskriterer för urval var att patienten skulle ha drabbats av Transitorisk Ischemisk 

Attack (TIA), bodde på särskilt boende innan insjuknandet, avlidit till följd av insjuknandet 

eller att familjemedlemmen till patienten redan innan strokeinsjuknandet led av någon psykisk 

sjukdom.  

 

Sammanlagt valdes 10 artiklar ut av 653 artiklar. I det första urvalet lästes de 653 titlarna för 

att se vilka av artiklarna som svarade på syftet, övriga exkluderades. I urval två lästes 
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artiklarnas abstract och även här exkluderades artiklar som inte svarade på studiens syfte, eller 

på grund av att exklusionskriterier uppfylldes. I urval tre lästes artiklarnas metod- och 

resultatdelar för att avgöra om artiklarna var relevanta för studiens syfte, samt för att värdera 

artiklarnas svagheter och styrkor. Från det tredje urvalet sållades även dubbletter från de olika 

databaserna bort. Efter urval tre återstod tio artiklar som användes till att utföra 

litteraturstudien (Bilaga 1). 

3.3 Värdering av artiklar  

Studiernas vetenskapliga kvalitet värderades utifrån granskningsprotokollet av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Studiernas svagheter och styrkor redovisas i studiens 

artikelmatriser (Bilaga 2). Artiklar som användes till studien bestod av nio kvalitativa artiklar 

respektive en kvantitativ artikel. Faktorer som granskas i kvalitativa studier är bland annat 

datainsamlingsmetoden, metodens lämplighet för vad som ska undersökas, urvalsförfarandet 

och att resultatet är tydligt beskrivet. Faktorer som granskas i kvantitativa studier är bland 

annat undersökningsgruppens storlek, urvalsförfarandet, bortfallsstorlek samt reliabiliteten 

och validiteten hos mätinstrumentet (Willman et al., 2011).  

3.4 Dataanalys 

Studierna sammanställdes i en artikelmatris för att ge en översikt av utvalda artiklar (Bilaga 

2). I artikelmatriserna beskrevs studiernas syfte, design och metod, värdering av styrkor och 

svagheter samt resultat som var relevant för litteraturstudiens syfte. En innehållsanalys 

inspirerad av Kristensson (2014) genomfördes. Till en början lästes artiklarnas resultatdel för 

att få en övergripande uppfattning om vad resultatdelen handlade om. Sedan identifierades 

meningsbärande enheter i artiklarnas resultatdel. Meningsbärande enheter är stycken som är 

relaterade till studiens syfte. De meningsbärande enheterna tilldelades koder, en slags 

sammanfattning gällande de meningsbärande enheterna. Skillnader och likheter bland koderna 

identifierades. Koder som hörde samman skapade en kategori, en rubrik som förklarade 

kodernas betydelse. Till en början framkom ett stort antal kategorier och vid noggrannare 

bearbetning där övergripande betydelser eller gemensamma nämnare identifierades fick 

författarna ner antalet kategorier. Slutligen fann författarna ett övergripande tema 

(Kristensson, 2014).  

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

forskning endast få genomföras om den bland annat respekterar människovärde, nyttan av 

forskningen väger upp farhågorna gällande forskningspersonens säkerhet, integritet och hälsa. 

För att fastställa om forskarna tagit hänsyn till forskningsetiska principer kontrollerades att 

artiklarna redovisade etiska överväganden. Samtliga inkluderade artiklar hade ett etiskt 

övervägande och följde forskningsetiska principer. Alla artiklar som identifierades vid den 

systematiska litteratursökningen och som svarade på studiens syfte har redovisats och ingen 

medveten förvrängning av artiklarnas resultat har ägt rum.  

4. RESULTAT 
Resultatet beskriver hur familjemedlemmar till patienter som drabbats av stroke upplevde de 

första åren efter strokeinsjuknandet. Det övergripande temat som författarna fann var 

Upplevelser kring förändrade livsvillkor. Resultatet redovisas under följande rubriker: 

Upplevelser kring den sjukes förändrade person, Upplevelser kring förändringar i tillvaron, 

Upplevelser kring relationer med andra och Upplevelser kring existentiellt hot. De kategorier 

som identifierades vid innehållsanalysen motsvarar rubrikerna (se tabell 1).  
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Tabell 1. Beskrivning av tema, kategorier och underkategorier.  

                

 Tema  Kategori  Underkategori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser kring 

förändrade livsvillkor  

 

4.1 Upplevelser kring den 

sjukes förändrade person 

4.1.1 Upplevelser av kognitiva 

och beteendeförändringar  

4.1.2 Upplevelser av att leva 

med en främling 

4.1.3 Upplevelser av relationen 

med den sjuke 

 

4.2 Upplevelser kring 

förändringar i tillvaron 

4.2.1 Att ha fått ett förändrat 

familjeliv  

4.2.2 Att ha fått större krav 

4.2.3 Att ha fått ett begränsat liv 

 

4.3 Upplevelser kring 

relationer med andra 

4.3.1 Relationen till vänner och 

övriga familjemedlemmar 

4.3.2 Relationen till 

arbetsplatsen 

4.3.3 Relationen till 

vårdpersonal 

 

4.4 Upplevelser kring 

existentiellt hot 

 

 

 

4.1 Upplevelser kring den sjukes förändrade person 

4.1.1 Upplevelser av kognitiva och beteendeförändringar   

Familjemedlemmarna upplevde att de kognitiva personlighetsförändringarna hos den som 

insjuknat i stroke orsakade stor smärta och frustration och var svårare att hantera än de fysiska 

förändringarna (Bäckström & Sundin, 2009a, 2009b; Saban & Hogan, 2012; Lurbe-Puerto, 

Leandro & Baumann, 2012). Kognitiva, tal- och beteendeförändringar var förändringar som 

gjorde dem ledsna och stressande (Bäckström, Asplund & Sundin, 2010; Le Dorze, Tremblay 

& Croteau, 2009). Den strokedrabbade upplevdes av familjemedlemmarna som egoistisk, 

ohjälpsam, svårhanterlig, otacksam, sur, deprimerad och arg utan orsak vilket sårade dem 

(Bäckström & Sundin, 2009a; Le Dorze et al., 2009; Saban & Hogan, 2012). När de 

strokedrabbades ilska blossade upp blev familjemedlemmarna frustrerade och det var en källa 

till spänning mellan personerna (Lawrence & Kinn, 2013). I och med att förändringen skedde 

så snabbt upplevdes förändringen jobbigare än om den skett över en längre tid (Saban & 

Hogan, 2012). I en studie där forskarna analyserade upplevelser bland portugiser och 

luxemburgare upplevde portugiserna förändringen som omvälvande och svårare. 

Luxemburgarna däremot upplevde inte situationen som omvälvande (Lurbe-Puerto et al., 

2012). 

 

I en studie där forskarna intervjuade en dotter till en man som insjuknat i stroke oroade sig 

dottern för att den sjuke hade brist på engagemang under rehabiliteringen vilket skapade 

irritation hos henne (Le Dorze et al., 2009). Det framkom också i en studie där forskarna 

intervjuade föräldrar till vuxna som överlevt stroke. Fäder till manliga personer önskande att 

den sjuke kunde ta lite mer egna initiativ till att förbättras i sitt tillstånd (Jones & Morris, 
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2012). En känsla av lättnad infann sig hos familjemedlemmarna när personen som drabbats av 

stroke försökte ta egna initiativ i de dagliga aktiviteterna (Bäckström & Sundin, 2009b).  

 

4.1.2 Upplevelser av att leva med en främling  

Familjemedlemmar som levde i partnerrelation upplevde att de bodde med en främling istället 

för den person de tidigare kunnat känt attraktion till (Bäckström et al., 2010). De upplevde att 

det var jobbigt att bo och vårda personen samtidigt som de sörjde personen de en gång känt 

och levt med (Bäckström & Sundin, 2009b; Jones & Morris, 2012; Lawrence & Kinn, 2013; 

Lurbe-Puerto et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). Tidigare känslor av tillhörighet i 

förhållandet hade blivit känslor av distans och ensamhet. De familjemedlemmarna kände sig 

övergivna av sina partners. Många saknade de vardagliga konversationerna de haft 

tillsammans under många år och ju längre tiden gått desto svårare upplevde de att det var att 

acceptera personlighetsförändringen hos den sjuke (Bäckström et al., 2010; Bäckström & 

Sundin, 2009a; 2009b; Le Dorze et al., 2009; Saban & Hogan, 2012).  

 

4.1.3 Upplevelser av relationen med den sjuke  

Familjemedlemmarna upplevde den första veckan efter insjuknandet som stressig och 

påfrestande då partnernas emotionella, fysiska och finansiella relation totalt förändrades 

(Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009; Le Dorze et al., 2009; Saban & Hogan, 2012). 

Familjemedlemmarna var oroliga för om relationen skulle klara av den nya situationen 

(Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a; Le Dorze et al., 2009). Eftersom att 

innebörden med relationen hade förändrats kände de sig övergivna i relationen som makar. På 

grund av att den andra parten i förhållanden behövde assistans upplevde familjemedlemmarna 

att det blev ojämlikt i förhållandet mellan partnerna vilket skapade frustration hos den 

vårdande partnern. Relationen var en långvarig kamp som var utmattande då de behövde göra 

saker själv och inte kunde frigöra sig från relationen (Bäckström et al., 2010).  

 

Många saknade ömhet, närhet och empati från den sjuke. På något sätt var kärleken till den 

sjuke personen kvar och var en av anledningarna till att de klarade av att härda ut trots att 

kärleksrelationen nu hade övergått mer till en vänskap. Familjemedlemmarna uppgav 

samtidigt att känslor av skam ersatte känslor av kärlek och glädje till partnern (Bäckström et 

al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009b). Många familjemedlemmar som hade en relation som 

partners upplevde att sjukdomen förändrat relationen och intimiteten (Buschenfeld et al., 

2009; Lurbe-Puerto et al., 2012). De familjemedlemmarna upplevde det som svårt att vara 

intim med sin partner som de vårdade och var ”mamma” till. De kände sig äcklade av att ha 

en sexuell relation med den sjuke, bland annat på grund av de fysiska hindren och 

personlighetsförändringarna (Bäckström et al., 2010). 

 

Många familjemedlemmar upplevde att när de fokuserade mycket på just en relation var det 

svårt att hinna med andra relationer (Jones & Morris, 2012). Att känna att de inte klarade av 

att ha en relation som makar i en familj som de inte kände igen gjorde att de ofta hamnade i 

konflikt med bröllopslöftet att vara evigt trogen till varandra och tankar på skilsmässa 

(Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a; Le Dorze et al., 2009; Lurbe-Puerto et 

al., 2012). Familjemedlemmarna berättade att kärleken skapade krav och det de menar med 

det var att de kände sig tvungna att vara lojala till sin partner. De kände att de inte kunde 

lämna relationen, det skapade frustration och känslor av att misslyckas som partner. De kunde 

heller inte se ett långt liv tillsammans med någon som blivit en annan person (Bäckström et 

al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a, 2009b; Jones & Morris, 2012). De hade hemliga 
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drömmar om att i framtiden bli singel, flytta och bli fria (Bäckström et al., 2010; Bäckström 

& Sundin, 2009b). 

 

Tankar på att situationen inte skulle förändras och att de aldrig skulle få tillbaka personen de 

tidigare hade en relation med upplevde familjemedlemmarna som svåra (Bäckström et al., 

2010; Bäckström & Sundin, 2009b). Vissa familjemedlemmar hade tankar på att livet skulle 

kunna vara såhär 30-40 år till och det skulle kunna ”kväva” dem (Bäckström & Sundin, 

2009a). Familjemedlemmar boende i Portugal och Luxemburg som länge bott med personen 

som drabbats av stroke upplevde att de var mycket mer toleranta mot varandra och att 

familjebanden blivit starkare (Lurbe-Puerto et al., 2012). Många längtade efter den gamle 

partnern. Att leva sida vid sida med en person utan att prata med den eller få närhet av den 

påverkade hela familjen (Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b).  

 

Många mödrar upplevde det svårt att skapa möjligheter för framsteg i 

rehabiliteringsprocessen hos den sjuke då det var lätt att ta över och göra sakerna för den 

sjuke (Jones & Morris, 2012). Vissa familjemedlemmar upplevde det även som svårt att inte 

föra den sjukes talan (Bäckström & Sundin, 2009b). I en studie där de intervjuade ett äldre par 

där den ena insjuknat i stroke njöt den friske familjemedlemmen av att se när den som 

drabbats av stroke lyckades igen. För att personen skulle lyckas handlade det om att 

tillsammans ge och ta (van Nes, Runge & Jonsson, 2011). 

 

4.2 Upplevelser kring förändringar i tillvaron 

4.2.1 Att ha fått ett förändrat familjeliv  

Förändringarna som strokeinsjuknandet fört med sig gjorde att familjemedlemmarnas planer i 

livet ändrades och att de klev in i en ny fas i livet. I den nya fasen upplevde de det som viktigt 

att fortsätta vara optimistiska trots att livet gick upp och ned (Bäckström & Sundin, 2009a; 

2009b). De kämpade med att skapa nya vardagsrutiner. Efter några månader upplevde 

familjemedlemmarna att de börjat komma in i vardagsrutinerna. De upplevde att de fått stärkt 

självförtroende gällande att klara av situationen. Den egna förmågan att hantera nya 

situationer och att lyckas lita på andra personer som hjälpte till med den sjuke upplevde 

familjemedlemmarna bidrog till att stärka det egna självförtroendet. De började även känna 

sig lugnare och friare då de nu upplevde att de vågade lämna personen som drabbats av stroke 

ensam mer än tidigare (Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b; Lawrence & Kinn, 2013). När 

familjen landat i den nya situationen skapades en känsla av emotionell balans, säkerhet och 

frihet vilket var positivt för familjemedlemmarnas välbefinnande. Många kände sig tvungna 

att härda ut i den nya situationen då de inte kunde se några andra alternativ. De var tvungna 

att acceptera situationen (Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 2009b; Le Dorze et 

al., 2009). Trots det så fanns känslor av att de skulle svika eller misslyckas som exempelvis 

partner ständigt närvarande. Nedstämdhet, oro, krav och trötthet var ord som 

familjemedlemmarna tyckte beskrev situationen (Bäckström et al., 2010; Bäckström & 

Sundin, 2009b). 

 

Stora delar av familjemedlemmarnas dagliga liv fylldes av känslan av ansvar för vården av 

den sjuke som de åtagit sig själva. Det nya familjelivet innehöll känslor av att inte räcka till 

och krav att klara av en större arbetsbörda då familjemedlemmarna var tvungna att ta över den 

sjukes uppgifter (Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b; Lawrence & Kinn, 2013; Lurbe-Puerto 

et al., 2012).  
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Det livet familjemedlemmarna var vana vid sedan innan förändrades i och med 

strokeinsjuknandet. Att ha en relation mellan dem upplevde familjemedlemmarna som jobbigt 

då de blivit tagna för givet att hantera den informella vården och att livet fått ett avbrott 

(Bäckström & Sundin, 2009a; Lawrence & Kinn, 2013).  

 

Familjemedlemmarna upplevde att de befann sig i en okänd, trasig och komplex värld där de 

tvingades in i att vara ”mamma” eller ”sjuksköterska” till partnern (Bäckström et al., 2010). 

Efter ett år upplevde familjemedlemmarna att växla mellan de olika rollerna och att vara 

partner inte var något de längre tänkte på. Att växla mellan rollerna var något som upplevdes 

som viktigt för att upprätthålla värdighet hos den som insjuknat i stroke (Bäckström & 

Sundin, 2009b). I studien där de undersökte föräldrarnas upplevelser av att vårda sitt vuxna 

barn uppgav föräldrarna att det var en naturlig process att gå tillbaka till rollen som vårdande 

föräldrar (Jones & Morris, 2012). Familjemedlemmarna upplevde att de förlorat lite av den 

egna identiteten då de kände sig mer som en ”mamma” eller vårdare till den personen som 

drabbats av stroke, då de ständigt måste vara närvarande i takt med de ökade kraven på just att 

vara närvarande (Buschenfeld et al., 2009; Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 

2009a; van Nes et al., 2011; Saban & Hogan, 2012). Många familjemedlemmar försökte hitta 

tillbaka till sin gamla identitet. Om familjemedlemmarna upplevde något eget hälsorelaterat 

problem struntade de i det då de upplevde sig vara skyldiga att vara närvarande för 

familjemedlemmen (Bäckström, et al., 2010).  

 

Att inte bli förstådd av personer var något familjemedlemmarna upplevde och det ledde till en 

känsla av att vara en främling. I och med att de ansåg att ingen förstod dem var det ingen 

mening med att försöka förklara situationen, till exempel varför de borde vara i närheten av 

den som insjuknat i stroke (Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b; Le 

Dorze et al., 2009). När familjemedlemmarna var utanför hemmet utan partner kunde de 

relatera till andra människor och det kändes som att ingenting hade förändrats (Bäckström et 

al., 2010).  

4.2.2 Att ha fått större krav 

Att vårda den strokedrabbade var en utmaning som väckte starka känslor (Jones & Morris, 

2012). Par som hade barn tillsammans var de som uttryckte sig speciellt gällande 

svårigheterna att hantera den nya situationen då de verkligen ville försöka kvarhålla de gamla 

vanorna familjen haft (Bäckström & Sundin, 2009b). Familjemedlemmarna i Portugal och 

Luxemburg uppgav att strokeinsjuknandet hade varit en smärtsam händelse som krävde 

mycket uppoffring och kärlek för att hantera. Få portugiser upplevde att de var tillräckligt 

starka för att vårda den sjuke och få ville egentligen vårda den som insjuknat i stroke (Lurbe-

Puerto et al., 2012).  

 

De fysiska kraven och konstant vård av den sjuke var saker familjemedlemmarna upplevde 

tog tid och energi vilket ledde till att de kände sig överväldigade inför uppgifterna. De 

upplevde att de hade jour dygnet runt som resulterade i ständig trötthet och en känsla av att 

vara utnyttjad. De upplevde att de aldrig hann göra klart nödvändiga uppgifter, till exempel att 

städa, då de ständigt blev avbrutna för att hjälpa den sjuke (Bäckström et al., 2010; Bäckström 

& Sundin, 2009a; Lurbe-Puerto et al., 2012; Saban & Hogan, 2012; van Nes et al., 2011). Den 

tunga bördan att bära, känslan av att förlora den spontana delen av livet och rädslan för 

situationen gjorde att de kände sig utmattade. Utmattningen och känslor om att vilja ge upp 

uppstod då energin att kämpa försvunnit och de upplevde sig kvävda av det nya ansvaret 

(Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b).  
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Familjemedlemmarna upplevde sig vara tvungna att regelbundet ha koll på hälsan hos den 

sjuke och att personens tillstånd inte förändrades (Bäckström et al., 2010; Le Dorze et al., 

2009; van Nes et al., 2011). De upplevde att den som insjuknat i stroke inte alltid var 

medveten om riskerna som fanns och upplevde därför att de själva försökte förebygga 

risktagandet hos personen. De höll sig gärna i närheten för att kunna ge personen hjälp och 

stöd så att personen kunde gå mer säkert och inte ramla (Buschenfeld et al., 2009; van Nes et 

al., 2011). Det finansiella ansvaret var påtagligt hos familjemedlemmarna då de i och med 

strokeinsjuknandet hade förlorat en inkomst och var tvungna att leva så de hade pengar 

månaden ut (Bäckström & Sundin, 2009a; Saban & Hogan, 2012).  

 

Rädsla för de ökade kraven var en upplevelse som fanns i början av sjukdomsförloppet men 

som försvann allt mer ju mer självförtroende familjemedlemmarna fick i den nya situationen 

(Saban & Hogan, 2012).  

Att undvika känslomässiga uttryck var tidigt något familjemedlemmarna upplevde som viktigt 

för att kunna hantera det praktiska i vardagen. De kände att fokus skulle ligga på att göra en 

sak i taget (Buschenfeld et al., 2009). De fokuserade även på att inte dra till sig 

uppmärksamhet på de fysiska hindren som sjukdomen orsakat (Lawrence & Kinn, 2013). 

 

4.2.3 Att ha fått ett begränsat liv  

Familjemedlemmen kom till en punkt då de insett att de egna behoven var viktiga. En av de 

stora faktorerna för stress hos familjemedlemmarna var bristen på andrum. Förlust av tid för 

sig själv upplevde familjemedlemmarna som jobbigt då de ständigt blev avbrutna när de 

duschade, läste tidningen eller kollade på tv (Buschenfeld et al., 2009; Lurbe-Puerto et al., 

2012; Saban & Hogan, 2012). Stunderna för sig själv upplevde de som ovärderliga då 

stunderna lät dem samla ny energi och förstå meningen med livet. Många familjemedlemmar 

upplevde det som viktigt att hitta tillbaka till sig själv och sina egna behov för att ge partnern 

den bästa vården och för att klara av framtiden (Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 

2009b; Saban & Hogan, 2012; van Nes et al., 2011). Många familjemedlemmar hade lagt 

undan sina egna framtidsdrömmar efter insjuknandet, till exempel en studiedeltagare 

berättade att hennes dröm om att gå på collage inte längre var aktuell eftersom hennes 

familjemedlem insjuknat i stroke (Saban & Hogan, 2012).  

 

Att känna sig isolerad socialt och att inte ha någon tid till att tillbringa med vänner eller familj 

var det många familjemedlemmar upplevde som påfrestande och blev en begränsning i livet 

(Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 2009a; Saban & Hogan, 2012). Upplevelsen 

bestod bland annat av att vänner inte kom på besök lika ofta och att de betedde sig obekväma 

i situationen (Bäckström & Sundin, 2009a). För att behålla partnerns stolthet valde 

familjemedlemmarna att leva utanför det sociala livet de hade innan för att den sjuke personen 

inte skulle skämmas. Det gjorde att familjemedlemmarna upplevde sig begränsade och 

upplevde att de inte kunde prata fritt utanför hemmet om relationen då de inte ville framstå 

som gnälliga (Bäckström et al., 2010). Studierna i Portugal och Luxemburg visade tvärtemot 

att flertalet familjemedlemmar inte upplevde att de blivit övergivna av familjen sedan de 

börjat vårda den personen som drabbats av stroke. I både Portugal och Luxemburg upplevde 

familjemedlemmarna att de fått många sympatier från andra människor (Lurbe-Puerto et al., 

2012).  
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4.3 Upplevelser kring relationer med andra  

4.3.1 Relationen till vänner och övriga familjemedlemmar  

Nyckeln till att orka vårda, känna välbehag och frihet angav familjemedlemmarna vara vänner 

och familjen (Bäckström & Sundin, 2009b; Le Dorze et al., 2009; Saban & Hogan, 2012). För 

att få styrka upplevde familjemedlemmarna att det var viktigt att inte vara ensam i oron för 

personen som drabbats av stroke. Vänner och familj var viktiga att ha nära för att lätta på 

känslor, ångest och bekymmer. Trots vikten av att ha vänner och familj nära upplevde 

familjemedlemmarna att de blivit övergivna av dem. Humor upplevdes vara viktigt för att få 

utlopp för känslorna (Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 2009a). Något som var 

viktigt för familjemedlemmarna var att få praktisk hjälp av vänner och familj. De som fick 

hjälp från vårdpersonal upplevde det som svårare att be om hjälp av sina familjemedlemmar. 

Att exempelvis behöva tjata på sina vuxna barn för att få hjälp om att ta hand om sin partner 

upplevdes som frustrerande (Buschenfeld et al., 2009; Saban & Hogan, 2012). 

 

Familjemedlemmar upplevde det som värdefullt att få träffa andra i samma situation då de 

hade en gemensam förståelse och speciellt gällande känslan att personen som drabbades av 

stroke hade förändrats och blivit en annan person (Bäckström & Sundin, 2009a; Le Dorze et 

al., 2009). I de patientföreningar som fanns för strokedrabbade upplevde 

familjemedlemmarna att de kunde träffa nya vänner som förstod dem bättre. Att jämföra 

upplevelser med andra som vårdade personer som drabbats av stroke gjorde att vissa 

familjemedlemmar kände att de haft tur (Buschenfeld et al., 2009). 

 

4.3.2 Relationen till arbetsplatsen 

Många familjemedlemmar upplevde det som svårt att sluta jobba och vissa förklarade att 

jobbet var det enda som såg till att de inte blev galna och kunde hantera situationen 

(Buschenfeld et al., 2009). Arbetet skapade en anledning att inte vara hemma och kunna 

fokusera på något annat. Arbetsplatsen upplevde många familjemedlemmar som en plats där 

de kunde interagera på samma nivå intellektuellt som arbetskamraterna och där de upplevde 

att de fick ett andrum och en känsla av normalitet och välbefinnande infann sig (Bäckström & 

Sundin, 2009a; 2009b).  

 

4.3.3 Relationen till vårdpersonal 

För att få hjälp med den sjuke krävdes det att de påpekade det för vårdpersonalen upprepade 

gånger. I mötena med sjukvården kände sig familjemedlemmarna sårbara och hjälplösa och 

att utgången inte kunde påverkas. Att söka information och lyckas skapa en bra nivå av hjälp 

för personen som drabbats av stroke upplevde familjemedlemmarna som en kamp. 

Beslutfattningsprocessen upplevde de som långdragen då viljan att komma med egna idéer 

kring vården av den sjuke krockade med viljan att sjukvårdspersonal skulle komma med idéer 

(Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b). De ville bli sedda och känna sig uppmärksammade av 

sjukvårdspersonal (Saban & Hogan, 2012). Att koordinera och organisera vården av den 

strokedrabbade och att hantera mediciner och medicinernas effekter och biverkningar var 

dock något familjen ville få hjälp med (Saban & Hogan, 2012). Familjemedlemmarna 

upplevde tidigt i förloppet att de var tvungna att skydda den sjuke mot mediciner som de var 

allergisk mot och andra personer som gjorde val åt den sjuke. De kände även att de var 

tvungna att stoppa sjuksköterskorna från att sätta orden i munnen på den strokedrabbade 

(Bäckström, et al., 2010; van Nes et al., 2011). 
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Familjemedlemmar upplevde att vårdpersonal inte hade tillräckligt med tid att låta den 

strokedrabbade göra saker själv. Situationen ledde till att familjemedlemmarna kände sig 

frustrerade och tilltron till vårdpersonalen sjönk. Familjemedlemmarna upplevde att 

vårdpersonal bara fokuserade på de fysiska hindren hos den som insjuknat. De upplevde 

också att beslut togs utan att fråga om familjemedlemmarnas åsikter och att de fick ansvar de 

egentligen inte skulle haft. Vårdpersonal upplevdes av familjemedlemmarna som en del av 

familjen och familjens nya situation, men ibland agerade vårdpersonalen på ett sätt som 

gjorde att familjemedlemmarna kände sig vilsna (Bäckström & Sundin, 2009a; 2009b). I en 

annan studie framkom att vårdpersonal var bra på att uppmärksamma att de var vilsna och 

uppmärksamma behovet av stöd av andra i samma situation (Saban & Hogan, 2012).  

 

Familjemedlemmarna upplevde att det var en långvarig, tung kamp efter utskrivningen då de 

ansåg sig själva vara oförberedda, fumliga och fortfarande sökte kunskap (Bäckström & 

Sundin, 2009a). De upplevde stress då de var tvungna att själva samla in så mycket 

information som möjligt om sjukdomens konsekvenser. Bland annat genom att söka på 

internet och prata med vårdpersonal. Familjemedlemmarna kände sig som en viktig del i 

vården kring den sjuke när de på internet hittade komplementära alternativ. Att få kunskap om 

stroke som sjukdom upplevde familjemedlemmar vara något som gjorde livet lättare (Le 

Dorze et al., 2009; Saban & Hogan, 2012).  

 

4.4 Upplevelser kring existentiellt hot   

Familjemedlemmarna upplevde sig bli medvetna om den fysiska sårbarheten och döden, både 

den egna döden och andra familjemedlemmars död. Livet sågs som en gåva då 

familjemedlemmarna fått uppleva hur snabbt livet kunde förändras och de kände tacksamhet 

att händelsen inte blev värre, att den sjuke dog (Bäckström & Sundin, 2009a; Lawrence & 

Kinn, 2013). Vissa familjemedlemmar upplevde att de lutade sig mot sin religiösa tro för att 

hitta styrka i den sjukes förluster. Många upplevde att de hittade tröst i att skriva poesi, be, 

meditera, måla och sköta om trädgården (Saban & Hogan, 2012).  

 

Från de första månaderna upp till ett år efter strokeinsjuknandet var det familjemedlemmar 

som var rädda för en ny stroke eller ett försämrat tillstånd. Att de som drabbats av stroke 

överansträngde sig var händelser som skapade rädsla hos familjemedlemmarna (Bäckström & 

Sundin, 2009b; Lawrence & Kinn, 2013; Saban & Hogan, 2012). Många var stressade över 

tankarna att de kunde förlora partnern till döden. Vissa av familjemedlemmarna sa att den 

enda vägen för att få en känsla av frihet var döden och den känslan var något de höll inom sig 

(Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009a; Le Dorze et al., 2009). Många upplevde 

dock sig trygga gällande framtiden, trots att de inte visste hur framtiden skulle bli (Bäckström 

& Sundin, 2009a). 

 

4.5 Resultatsammanfattning 

Familjemedlemmarna upplevde förändrade livsvillkor i och med att en familjemedlem 

insjuknat i stroke. De upplevde förändringar i den sjukes person vilket kunde bero på 

kognitiva och beteendeförändringar. Upplevelser av att leva med en främling och upplevelser 

kring att ha en relation med den sjuke familjemedlemmen upplevdes som svårt. 

Familjemedlemmarna upplevde att familjelivet förändrades, att de fick större krav gällande 

till exempel vården av den sjuke och hushållet och att livet blivit begränsat eftersom de hela 

tiden måste vara nära den sjuke. Familjemedlemmar upplevde att relationer med andra och att 

få stöd från vänner, övriga familjemedlemmar, vårdpersonal och arbetsplatsen var viktigt för 
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att klara av vardagen den nya situationen medfört. Familjemedlemmarna upplevde i och med 

strokeinsjuknandet en känsla av existentiellt hot, livet sågs som en gåva som 

familjemedlemmarna var mer tacksamma över än tidigare.  

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes för att sammanställa all relevant litteratur och söka 

kunskap som kan användas i praktiken (Kristensson, 2014). En beskrivande design användes 

då författarnas syfte var att beskriva hur familjemedlemmar till patienter som drabbats av 

stroke upplevde de första åren efter strokeinsjuknandet.  

 

Huvudorden stroke och familj hade direktöversättningar till ämnesorden i databaserna medan 

huvudordet upplevelse saknade direktöversättning. Därför sökte författarna på ämnesordet 

experience i databaserna. I CINAHL och PsycINFO blev ämnesordet Life experience medan 

det i Medline blev ämnesordet Life Change Events. Skillnader i huvudordet upplevelse finns i 

de olika databaserna. Trots det överensstämmer definitionen av ämnesorden ändå med 

studiens syfte.  

 

I en systematisk litteraturstudie är ambitionen att söka fram, granska och sammanställa all 

relevant litteratur. Sökning skedde i tre olika databaser där omvårdnadsforskning publicerats 

för att söka fram all relevant litteratur för studiens syfte. Explode-funktionen användes för att 

få en bredare sökning. För att ytterligare bredda sökningen och inte riskera att missa relevanta 

artiklar som kunde besvara syftet gjordes även fritextsökningarna på orden stroke, famil* och 

experience* (Kristensson 2014). En styrka för studien är att författarna använt sig av flera 

olika databaser vilket ökar chanserna att hitta all relevant litteratur och det ökar 

trovärdigheten för studien (Henricson, 2012). För att få fram aktuell forskning valdes 

begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade från 2009 och framåt då det skett många 

framsteg när det gäller behandling av stroke det senaste decenniet. Majoriteten av artiklarna 

var publicerade mellan 2009 till 2013 vilket ger ett aktuellt resultat.  

 

För att få svar på studiens syfte inkluderades studier som inhämtat familjemedlemmarnas 

egna upplevelser. Om inhämtandet hade skett via att fråga vårdpersonal om 

familjemedlemmars upplevelser hade det kunnat påverka utgången och därför valdes studier 

där familjemedlemmarna själva deltagit. Beslut togs att upplevelserna skulle vara från de tre 

första åren efter den sjukes insjuknande då följderna efter tre år övergått till långvariga följder 

av stroke (Kitzmüller, Asplund & Häggström, 2012). 

 

Studier exkluderades där patienter drabbats av TIA eftersom symtomen är kortvariga (Riks-

Stroke, 2014). Studier där patienten bodde på särskilt boende innan insjuknandet 

exkluderades eftersom patienten sedan innan kan ha haft någon form av funktionsnedsättning 

som kunnat påverkat familjemedlemmarnas upplevelse av situationen. Studier där patienten 

avlidit till följd av stroke exkluderades då upplevelsen kunde ha varit mer fokuserad på den 

palliativa vården. Studier exkluderades där familjemedlemmar innan strokeinsjuknandet led 

av någon psykisk sjukdom då den psykiska sjukdomen kunnat påverka upplevelsen.  

 

Samtliga studier som värderades vetenskapligt utifrån Willman et al. (2011) 

granskningsprotokoll hade fler styrkor än svagheter. Författarna granskade artiklarna var för 

sig och jämförde sedan resultatet av granskningen vilket utgör en styrka för studiens 
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trovärdighet (Henricson, 2012). Svagheter i de kvalitativa studierna var dåligt beskriven 

urvalsprocess. Det förekom i sju studier som därmed hade ett mindre trovärdigt resultat. 

Majoriteten av de kvalitativa studierna hade dock tydlig redovisning av analys och 

redovisande resultat med citat vilket ökar trovärdigheten för studierna. Svagheter i den 

kvantitativa studien var ett litet urval och otydlig beskrivning av kriterier för urvalet vilket gör 

resultatet mindre tillförlitligt. Styrkan i den kvantitativa studien var bland annat överskådlig 

presentation av statistik (Kristensson, 2014). I litteraturstudien är det nio kvalitativa artiklar 

och en kvantitativ artikel vilket utgör en styrka för studien då sannolikheten att få ett mer 

heltäckande resultat ökar då olika metoder används (Borglin, 2012).  

 

Resultatet analyserades genom innehållsanalys utformad av Kristensson (2014) som är en 

lämplig analysmetod för att sammanställa text. Att använda sig av en lämplig analysmetod för 

syftet ökar innehållsvaliditeten på studien (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

En styrka för studien är att samtliga artiklar hade ett etiskt övervägande. I de artiklar det 

tydligt saknades ett etiskt övervägande kontrollerades tidskrifternas hemsida där det framgick 

att alla publicerade artiklar hade etiskt godkännande. Kontroll genomfördes även för att 

uppmärksamma att artiklarna inte stred mot forskningsetiska principer som nämns av 

Kristensson (2014).  

 

I artikeln skriven av Buschenfeld et al., (2009) består syftet i studien av ett tidsintervall på två 

till sju år efter strokeinsjuknandet. Författarna inkluderade studien då det enkelt gick att 

urskilja resultat som handlade om de tre första åren. I litteraturstudien ingår tre artiklar av 

författaren Bäckström. I två av studierna (Bäckström et al., 2009a; 2009b) ingår det samma 

deltagare men datainsamlingen har skett vid två olika tidpunkter för att se hur deltagarna 

upplevde situationen sex månader och ett år efter insjuknandet. Det här ger litteraturstudien en 

bredd då författarna fått ett bredare tidsintervall. Den tredje studien (Bäckström et al., 2010) 

har ett annat syfte och andra deltagare än de två tidigare vilket gör att studierna inte påverkat 

varandra.  

 

Majoriteten av artiklarna i studien hade en större del kvinnliga respondenter vilket kan ha 

påverkat resultatet och gjort att det inte är tillämpbart på manliga familjemedlemmar. Att män 

drabbas av stroke tidigare i livet kan ha bidragit till att en majoritet av kvinnor fanns som 

respondenter (Socialstyrelsen, 2009). I artiklarna som användes till litteraturstudien ingick 

partners, föräldrar och en dotter. De olika relationerna gör att litteraturstudien får ett bredare 

resultat då relationerna kan ha medfört olika perspektiv kring situationen. 

 

I studien ingick artiklar från olika länder vilket kan ha påverkat resultatet då länderna har 

olika sjukvårdssystem och på grund av det kan upplevelsen av sjukdomen påverkats hos 

familjemedlemmarna (Henricson, 2012). Tillämpbarheten för Sverige kan vara låg på grund 

av de olika sjukvårdssystemen. Dock har Sverige blivit ett samhälle som blir allt mer 

mångkulturellt och en förståelse för hur personer från andra länder upplever situationen kan 

minska risken för missförstånd och vara till nytta för sjuksköterskornas arbete i Sverige 

(Gebru & Willman, 2010). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom att familjemedlemmarna till patienter med stroke kunde upplevde 

svårigheter att hantera den sjukes kognitiva och beteendeförändringar. De upplevde till och 

med att det var svårare att hantera kognitiva förändringar än de fysiska förändringarna hos 
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patienten. I studier där patienters upplevelser inhämtats framkom liknande tankegångar. De 

upplevde det som jobbigt att vara beroende av stöd från någon annan och samtidigt bibehålla 

sin värdighet och självkänsla (Kitson et al., 2013). Kognitiva förändringar kan vara svårare att 

hantera då de kan vara mer diffusa jämfört med de fysiska förändringarna som kan vara 

konkreta saker som till exempel att inte kunna gå (Johansson, 2012). Mer konkreta problem 

kan vara lättare att hitta lösningar till. I litteraturstudien framkom också att eftersom 

förändringarna skedde snabbt upplevde familjemedlemmarna förändringen som jobbigare än 

om den skett under en längre tidsperiod. I och med att stroke har ett akut insjuknande kan 

förändringarna upplevas som svårare än vid till exempel Multipel Skleros där förloppet är 

progredierande (Hillert & Lycke, 2012). I omvårdnaden är det därför viktigt att ta sig tid för 

samtal med familjemedlemmarna i det tidiga skedet så de får möjlighet att prata om 

situationen som uppstått och komma till insikt gällande vad som inträffat och vad det kan 

innebära för framtiden för familjen.  

  

Det framkom i litteraturstudien att familjemedlemmarna tidigt i förloppet upplevde 

situationen som stressig och påfrestande då familjens relation förändrades totalt och tankar 

om relationen skulle klara av den nya situationen fanns. I studier med patienter och 

familjemedlemmar upplevde de flesta att de förlorat sin identitet i och med 

strokeinsjuknandet. Identiteten utmanas då de vardagliga rutinerna raseras på grund av 

sjukdom. För att främja identiteten hos både den sjuke och familjemedlemmen ska 

sjuksköterskan lyssna aktivt på personernas livsberättelse. Värdigheten och identiteten kan 

sjuksköterskan främja genom att personerna får berätta om gamla minnen och hur familjens 

”gamla” vardag sett ut (Ternestedt & Norberg, 2014) och att inte betrakta familjen som endast 

en ”sjuk familj”. Trots sjukdom kan det finnas god hälsa hos familjen som också är viktigt att 

fokusera på som sjuksköterska för att stärka identiteten.  

 

Litteraturstudien visade att leva sida vid sida med en person utan att prata med den eller få 

närhet av den påverkade hela familjen. Grunden för familjefokuserad omvårdnad är att när en 

person i familjen drabbas påverkas hela familjen (Benzein et al., 2012b). Att som 

sjuksköterska använda sig av familjefokuserad omvårdnad i familjens nya situation kan vara 

av nytta då han eller hon ofta ses som en naturlig samtalspartner till familjen (Benzein, 

Hagberg och Saveman, 2012a). Partner till patienten upplevde det som svårt att vara intima 

med sin partner som de vårdade. I och med att jämlikheten försvinner mellan partnerna på 

grund av sjukdomen, påverkas samlivet då jämvikten är betydelsefull för att kunna ha ett 

samliv (Hulter, 2014). Litteratur visar att den sjuke själv var rädd för att vara intim på grund 

av rädsla för att insjukna i en ny stroke till följd av den fysiska ansträngningen en sexuell 

relation medför (Löfström & Nilsson, 2012). I omvårdnaden är det därför viktigt att som 

sjuksköterska vara lyhörd gällande problem i samlivet då sjuksköterskan ofta ses som just en 

naturlig samtalspartner för familjen.  

 

I litteraturstudien visas att kärleksrelationen mellan par övergått mer till vänskap. Att känna 

att de inte klarade av att ha en relation som makar i en familj som de inte känner igen gjorde 

att de ofta hamnade i konflikt med bröllopslöftet att vara evigt trogen till varandra och tankar 

på skilsmässa. Ett etiskt dilemma som uppstår för familjemedlemmana kan vara om de ska 

skiljas eller inte. Dilemmat kan ses utifrån olika etiska tillvägagångssätt. Om 

familjemedlemmen utgår ifrån konsekvensetiken, där handlingens konsekvenser avgör, kan 

handlingen att skilja sig bli passande för den friske i förhållandet, då de blir fria. Om 

familjemedlemmen däremot utgår ifrån ett pliktetiskt tillvägagångssätt, där människors 

skyldigheter gentemot andra avgör och ska följas, blir att vara trogen i äktenskapet det rätta, 

då de gett varandra löften att vara evigt trogna till varandra. Familjemedlemmen kan även 
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använda sig av ett sinnelagsetiskt tillvägagångssätt, där avsikter och motiv avgör handlingen. 

En skilsmässa innebär att familjemedlemmen blir fri från relationen vilket gör handlingen rätt 

då familjemedlemmens avsikt är just att bli fri (Thorsén, 2010).  I omvårdnadssituationer ska 

sjuksköterskan försöka bidra med att skapa en öppen dialog mellan patienter och familj. 

Sjuksköterskan ska även uppvisa värden som medkänsla, trovärdighet, lyhördhet, 

respektfullhet och integritet för familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vid etiska 

dilemman kan det vara viktigt för sjuksköterskan att uppvisa värdena utan att påverka 

situationens utgång.   

 

I resultatet i litteraturstudien framkom det att familjemedlemmarna ville bli sedda av 

vårdpersonal och de upplevde att de var hjälplösa och sårbara i mötena med sjukvården. De 

upplevde att beslut togs utan att uppmärksamma familjemedlemmarnas tankar och 

funderingar kring vården. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 5, 3 §) ska 

familjemedlemmar, om det är lämpligt och sekretess och tystnadsplikt inte hindrar, få 

möjligheter att delta i utformningen och utförandet av vården. Det familjemedlemmarna 

främst ville ha hjälp med var att koordinera och organisera vården samt att hantera mediciner 

och medicinernas effekter och biverkningar. I studier där patienters upplevelser inhämtats 

framkom liknande tankegångar hos patienterna då de upplevde det som jobbigt att behöva ta 

mediciner, skapa nya rutiner relaterat till att behöva ta mediciner samt att kunna hantera 

medicinernas biverkningar (Kitson et al., 2013). Familjemedlemmarna upplevde att de var 

oförberedda och sökte fortfarande efter kunskap inför utskrivningen. De ville bland annat få 

kunskap genom att prata med vårdpersonal. Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska tillämpa sin kunskap inom farmakologi, undervisa och 

informera patienter och familjemedlemmar för att göra det möjligt för dem att vara delaktig i 

vården samt försäkra sig om att de förstått den givna informationen (Socialstyrelsen, 2005). 

Inom familjefokuserad omvårdnad finns liknande resonemang där vårdpersonal ska 

uppmärksamma behovet av kunskap för att sedan i omvårdnadsarbetet kunna ta tillvara på de 

inblandades kunskaper (Benzein et al., 2012c).  

5.3 Slutsats 

Studiens syfte var att beskriva hur familjemedlemmar till patienter med stroke upplevde de 

första åren efter strokeinsjuknandet. Resultatet visade att familjemedlemmarna upplevde en 

förändrad livssituation. Familjemedlemmarnas syn på vårdpersonal var att de var 

ouppmärksamma emot familjemedlemmarna och utvecklingspotentialen för vårdpersonalen är 

stor. Familjefokuserad omvårdnad visar sig vara viktigt i omvårdnadsarbetet med familjer i 

situationer som beskrivits. När en patient drabbas av stroke och är i behov av omvårdnad så 

drabbas inte bara patienten. Hela familjen drabbas i sjukdomssituationen. I sjukvården 

betonas just nu personcentrerad omvårdnad men då är främst patienten i fokus. I den här 

sjukdomssituationen är familjefokuserad omvårdnad lämpligare som omvårdnadsperspektiv. 

5.4 Kliniska implikationer 

Den här studien har sammanställt och fördjupat kunskapen om hur familjemedlemmar till 

patienter med stroke upplever de första åren efter strokeinsjuknandet. I mötet med familjen 

kan kunskapen användas av sjuksköterskan för att på ett bra sätt förstå familjemedlemmarnas 

upplevelser och på så sätt kunna utföra en bra familjefokuserad omvårdnad. Det är även 

viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd, öppen, hjälpa familjen med vägledning mellan olika 

samhällsinstanser samt se familjen som en helhet. Genom att vara uppmärksamma på 

familjemedlemmars behov och visa omtanke skapar vårdpersonal en trygghet hos familjen 
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5.5 Förslag på ytterligare forskning 

Familjemedlemmarna upplever de kognitiva förändringarna som svårast att hantera efter 

strokeinsjuknandet. Det saknas forskning om hur patienten själv upplever de kognitiva 

förändringarna. På grund av de kognitiva förändringarna kan forskningsprocessen bli 

komplicerad. Om forskarna skulle få ett trovärdigt eller tillförlitligt resultat, skulle det leda till 

att vårdpersonalen på ett bättre sätt kunna utföra familjefokuserad omvårdnad och på så sätt 

kunna samskapa den bästa vården för hela familjen. Det är önskvärt med mer forskning som 

påvisar kulturella skillnader vad gäller familjemedlemmarnas situation. Stroke är en sjukdom 

som förekommer över hela världen men det finns inte liknande skyddsnät överallt vilket kan 

medföra skillnader i upplevelser hos familjemedlemmarna.  
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träffar 
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(”Patient-Family 

Relations) 

140 310     

CINAHL 

150202 

 

S5. Famil* 210 832     

CINAHL 

150202 

 

S6. S4 OR S5 284 546     

CINAHL 

150202 

 

S7. MH (”Life 

Experience+”) 

19 650     

CINAHL 

150202 

 

S8. Experience* 196 406     

CINAHL 

150202 

 

S9. S7 OR S8  196 406     

CINAHL 

150202 

 

S10. S3 AND S6 

AND S9 

479     

CINAHL 

150202 

 

S11. S3 AND S6 

AND S9 

 Peer review 

 English 

Language 

 Publication 

years: 2009-

2014 

182 41 

återstående 

efter titlar 
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efter lästa 

titlar 

9 
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nde 
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lästa 

abstract 
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lästa i 

fulltext 
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Artikelmatris        Bilaga 2 

          

        

       Sida 1(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Buschenfeld, K., 

Morris, R., & 

Lockwood, S. (2009). 

The experience of 

partners of young 

stroke survivors. 

Disability and 

Rehabilitaion, 31(20), 

1643-1651. Doi: 

10.1080/0963828090

2736338 

Storbritannien 

Syftet var att få 

ytterligare 

kunskap kring 

befintliga 

resultat genom 

att undersöka 

partners till unga 

som överlevt 

stroke (under 60 

år) upplevelser, 

två till sju år 

efter 

strokeinsjuknan

det. 

Kvalitativ studie. Semi- 

strukturerade intervjuer 

 

Studiedeltagarna rekryterades via 

en strokeorganisation. 

Slutlig studiegrupp blev sju 

partnerns till unga som överlevt 

stroke, som var 60 år eller yngre 

vid insjuknandet. De som överlevt 

stroke och legat på 

sjukvårdsinrättning i mellan två till 

åtta månader. Könen på 

studiedeltagarna var tre män och 

fyra kvinnor. Längden på 

relationerna var mellan 13 till 35 år 

och deltagarna var vita och av 

brittiskt/ europeiskt ursprung.  

  

Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: 

Kontext tydligt 

beskriven. Lämplig 

datainsamlingsmetod. 

Välbeskriven 

beskrivning av 

analysmetod. 

 

Svagheter: 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess.  

Otydliga implikationer 

för klinisk praktik. 

Partnerna upplevde 

starka känslor av att 

skydda välmåendet 

hos den som överlevt 

stroke. Upplevde att 

relationen förändrades 

genom förändringar i 

det intima och det 

familjära. Upplevde att 

de behövde tid för sig 

själva.  
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Sida 2(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Bäckström, B., 

Asplund, K., & 

Sundin, K. (2010). 

The meaning of 

middle-aged female 

spouses’ lived 

experience of 

relationship with a 

partner who has 

suffered a stroke, 

during the first year 

postdischarge. 

Nursing Inquiry 

17(3), 257-268. 

Hämtad från 

databasen Medline. 

Sverige 

Syftet var att få 

en uppfattning 

om innebörden 

av upplevelsen 

hos fruar i 

medelåldern 

gällande 

relationen till 

en partner som 

drabbats av en 

stroke, under 

det första året 

efter 

utskrivningen. 

Kvalitativ longitudinell studie, med en 

fenomenologisk hermeneutisk design. 

Intervjubaserad med öppna frågor. 

 

Sjuksköterskor informerade patienten 

som drabbats av stroke om studien och 

om tillstånd att forskaren (Bäckström) 

fick kontakta den som patienten angivit 

som viktig i patientens liv efter 

utskrivningen. Patienten skulle ha varit i 

behov av vård eller assistans mer än sex 

månader efter utskrivningen från 

rehabiliteringskliniken. Patienten skulle 

inte heller ha någon annan sjukdom som 

försämrade tillståndet. Kvinnorna skulle 

vara mellan 18 till 65 år, inte drabbats 

själva av en stroke eller ha någon annan 

kognitiv nedsättning.  

 

Slutlig studiegrupp bestod av fyra 

kvinnor i medelåldern som var gifta med 

en person som drabbats av en stroke för 

första gången.  

 

Fenomenologisk analysmetod 

Styrkor: 

Tydlig 

transkriberingsp

rocess och 

analysmetod. 

Logisk 

dataredovisning. 

Medvetenhet 

hos forskarna 

om förförståelse. 

Tydligt 

beskrivna 

kliniska 

implikationer. 

 

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskriven 

urvalsprocess. 

Kvinnorna upplevde 

efter en månad känslor 

av oro, krav, 

nedstämdhet och 

främlingsskap. 

Kvinnorna upplevde 

brist på jämlikhet i 

förhållandet och att de 

nu var mer en moder och 

vårdare. Upplevde att de 

levde med en främling. 

Kvinnorna upplevde 

rädsla att förlora sina 

partners eller sin egen 

identitet. 

Kvinnorna upplevde 

efter sex månader 

känslor av ledsamhet, 

frustation, ångest över 

förlorade känslor i 

förhållandet och 

ensamhet. Kvinnorna 

upplevde efter ett år att 

relationen börjat övergå 

till en vänskap.  
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Sida 3(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Bäckström, B., & 

Sundin, K. (2009a). 

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. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 

24(1), 116-124. 

doi:10.1111/j.1471-

6712.2009.00694.x 

Sverige 

Syftet var att 

belysa 

upplevelsen av 

att vara en 

medelålders 

nära 

familjemedlem 

till en person 

som överlevt en 

stroke, sex 

månader efter 

utskrivning från 

medicinsk 

rehabiliteringskl

inik. 

Kvalitativ longitudinell 

studie. Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Nära familjemedlemmar till 

en person som överlevt en 

stroke för första gången, som 

deltagit i en tidigare intervju 

gällande släktningarnas 

upplevelse av livssituationen 

en månad efter utskrivning. 

Studiegruppen bestod av två 

män och sju kvinnor i 

åldrarna 40- 64 år. 

 

Innehållsanalys 

Styrkor: 

Välbeskriven 

transkriberingspro

cess och 

analysmetod. 

Tydligt beskriven 

kontext. 

 

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskriven 

urvalsprocess.  

Författaren 

genomförde 

intervjuerna själv, 

finns risk för 

styrning 

Familjemedlemmarna upplevde 

att det var en långvarig kamp 

efter utskrivningen. Att livet var 

som en berg- och dalbana. De 

kände att de hade stort ansvar för 

den som blivit sjuk och för 

vardagssituationer som till 

exempel ekonomin. Upplevde att 

de blev tagna för givet. Att de 

mötte andra som var i samma 

situation var viktigt för 

familjemedlemmarna. De 

upplevde att de förlorade sin 

identitet och hade blivit mer en 

vårdare eller mamma. Upplevde 

en stark tro på framtiden även 

fast utgången var oviss. De var 

samtidigt rädda för om relationen 

skulle överleva, vissa hade tankar 

på skilsmässa. 



 

 
 
28 

 

Sida 4(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Bäckström, B., & 

Sundin, K. (2009b). 

The experience of 

being a middle-aged 

close relative of a 

person who has 

suffered a stroke, 1 

year after discharge 

from a rehabilitation 

clinic: a qualitative 

study. International 

Journal Of Nursing 

Studies, 46(11), 1475-

1484. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.

2009.04.009 

Sverige 

Syftet var att 

belysa 

upplevelsen av 

att vara en 

medelålders 

nära 

familjemedlem 

till en person 

som överlevt en 

stroke, ett år 

efter utskrivning 

från medicinsk 

rehabiliteringskl

inik. 

Kvalitativ studie. 

Djupintervjuer 

 

Nära familjemedlemmar till en person 

som överlevt en stroke för första 

gången. Patienten skulle ha varit i 

behov av vård eller assistans mer än sex 

månader efter utskrivningen från 

rehabiliterings kliniken. Patienten skulle 

inte heller ha någon annan sjukdom som 

försämrade tillståndet. 

Familjemedlemmarna skulle vara 

mellan 18 till 65 år, inte drabbats själva 

av en stroke eller ha någon annan 

kognitiv nedsättning. 

 

Slutliga studiegruppen bestod av totalt 

nio personer i medelåldern, två män och 

sju kvinnor i åldrarna 41-65.  

 

Latent innehållsanalys 

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

kontext. 

Välbeskriven 

analys- och 

transkriberingsme

tod.  

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskriven 

urvalsprocess. 

Otydligt 

beskrivna 

implikationer för 

den kliniska 

nyttan. 

Familjemedlemmarna 

upplevde att de inte 

hade något val, de var 

tvungna att acceptera 

och att lära sig leva 

med förändringarna 

som sjukdomen 

medfört. Samtidigt 

som de vårdade 

familjemedlemmen 

sörjde de den person 

som en gång var. 

Många var rädda för 

framtiden gällande 

förmågan att klara av 

situationen. Stunder för 

sig själv upplevde de 

som ovärderliga för att 

få energi för att möta 

de dagliga kraven. De 

upplevde att vänner 

och andra personer runt 

omkring dem inte 

förstod livssituation. 
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Sida 5(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Jones, L., & Morris, R. 

(2012). Experiences of 

adult stroke survivors 

and their parent carers: 

a qualitative study. 

Clinical Rehabilitation, 

27(3), 272-280. 

doi:10.1177/026921551

2455532 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska 

upplevelser hos 

vuxna som 

överlevt stroke 

och de vårdande 

föräldrarna. 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Deltagare rekryterades via 

organisationen Different stroke. 

De som överlevt stroke skulle 

vara mellan 18-65 år och det 

skulle ha varit minst ett år sedan 

insjuknandet och om överlevarna 

matchade kriterierna så 

inkluderades föräldrarna. 

Deltagarna skulle kunna 

kommunicera på engelska. 

 

Slutliga studiegruppen bestod av 

sex personer som överlevt stroke, 

sex mödrar och fem fäder till 

överlevarna. Från England och 

Wales. 

 

Tolkande fenomenologisk analys 

Styrkor: 

Har en pilotstudie. 

Välbeskriven 

transkriberings- och 

analysmetod. 

Tydligt beskrivna 

kliniska implikationer. 

 

Svagheter: 

Otydlig 

rekryteringsprocess. 

Otydligt förklarad 

förförståelse hos 

forskarna. Kan ha lett 

till påverkan på 

resultatet.     

Föräldrarna upplevde 

starka känslor 

kopplade till 

utmaningen av 

anpassningen till 

vårdandet. 

Föräldrarna upplevde 

det som naturligt att ta 

hand om sina barn.  
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Sida 6(10) 

 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Lawrence, M., & 

Kinn, S. (2013). 

Needs, priorities, and 

desired rehabilitation 

outcomes of family 

members of young 

adults who have had a 

stroke: findings from 

a phenomenological 

study. Disability & 

Rehabilitation, 35(7), 

586-595. 

doi:10.3109/0963828

8.2012.711895 

Storbritannien 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av stroke 

med ett perspektiv 

från 

familjemedlemmar till 

unga vuxna som har 

haft en stroke. 

Forskarna ville få 

förståelse om de 

kortsiktiga till de 

långsiktiga behoven.  

Kvalitativ longitudinell studie, 

med en fenomenologisk design. 

Ostrukturerade intervjuer. 

 

Tio unga vuxna som drabbats av 

en stroke för två till tre år sedan 

som valde en eller två 

familjemedlemmar. 

  

Slutliga studiegruppen bestod av 

tolv stycken familjemedlemmar 

(ett syskonpar som intervjuades 

tillsammans) till tio stycken 

unga som drabbats av en stroke 

för två till tre år sedan. 

Familjemedlemmarna var i 

åldrarna mellan 17 till 71. Till 

studien valdes tre män och nio 

kvinnor. 

 

Fenomenologisk analysmetod 

Styrkor: 

Implikationer för 

klinisk nytta tydligt 

beskrivet. 

Välbeskriven 

analysmetod. 

 

Svagheter: 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess.  

Snedfördelat urval 

gällande kön. 

Familjemedlemmarna 

upplevade att de blivit 

tagna för givet och att 

livet plötsligt 

förändrats. Många 

kämpade med vad som 

blivit det nya normala. 

De upplevde att de 

blivit mer medvetna 

om döden och den 

fysiska sårbarheten. 

Upplevde att det var 

viktigt att inte dra till 

sig uppmärksamhet 

gällande den sjukes 

fysiska hinder. De var 

rädda att den sjuke 

skulle drabbas av en ny 

stroke. 
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titel, tidskrift, Land 
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Le Dorze, G., 

Tremblay, V., & 

Croteau, C. (2009). A 

qualitative 

longitudinal case 

study of a daughter's 

adaptation process to 

her father's aphasia 

and stroke. 

Aphasiology, 23(4), 

483-502. Hämtad från 

databasen CINAHL 

plus with full text.  

Kanada 

Syftet vara att 

beskriva 

upplevelsen av en 

dotters 

anpassningsprocess 

till hennes pappas 

stroke och afasi 

under det första 

året. 

Kvalitativ longitudinell 

fall-studie. Semi- 

strukturerade intervjuer. 

 

Deltagaren var en 31 

årig kvinna som bodde 

hemma hos sina 

föräldrar när pappan 

drabbades av afasi. 

 

Innehållsanalys 

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

kontext. Välbeskriven 

transkribering- och 

analysmetod. 

Transkriberingsprocessen 

genomfördes inte av 

forskarna. 

 

Svagheter: 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess. 

Deltagaren upplevde 

oro att hennes pappa 

skulle dö och 

kontrollerade hans 

välmående. Hon var 

bekymrad hur hon 

skulle kommunicera 

med sin pappa. 

Deltagaren upplevde 

starka känslor som 

rädsla, nedstämdhet, 

smärta och frustration 

senare i förloppet. Att 

komma till ro med 

situationen upplevde 

hon som svårt. 
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Lurbe-Puerto, K., 

Leandro, M., & 

Baumann, M. (2012). 

Experiences of 

Caregiving, 

Satisfaction of Life, 

and Social 

Repercussions 

Among Family 

Caregivers, Two 

Years Post-Stroke. 

Social Work in Health 

Care, 51(8), 725-742. 

doi:10.1080/0098138

9.2012.692351 

Luxemburg och 

Portugal 

Syftet var att 

två år efter 

strokeinsjukna

ndet analysera 

känslor hos 

familjevårdare 

från 

Luxemburg 

och nordöstra 

Portugal, 

angående 

upplevelser att 

vårda och 

påverkan på 

det sociala, 

parets relation, 

livsuppoffring 

och 

socioekonomis

ka karaktärer. 

Kvantitativ studie. 

Strukturerade intervjuer utifrån ett 

frågeformulär. 

 

Överlevare av stroke på alla 

sjukhus i Luxemburg och 

nordöstra Portugal mellan juli 

2006 och juni 2007. Patienterna 

fick brev hem där det förklarades 

om studien och i brevet fanns ett 

medgivningsformulär där 

patienten fick nämna vilken 

person som tagit hand om dem 

mest efter insjuknandet. 

Studiegruppen bestod av 132 

respektive och 374 överlevare av 

stroke som bodde hemma två år 

efter strokeinsjuknandet. Av de 

luxemburgiska vårdarna var 65,5 

% kvinnor. Av de portugisiska 

vårdarna var 82,6 % kvinnor.  

 

Statistisk analysmetod med 

Student’s test, Mann-Whitney, 

Chi
 2 

och Fisher’s exact test 

Styrkor: 

Överskådlig 

presentation av 

statistiken. 

 

Svagheter: 

Otydliga kriterier för 

urval, minskar 

validiteten. Litet urval, 

endast från två länder, 

vilket ger låg extern 

validitet. Att de skulle 

skicka 

medgivningsformuläret 

med brev. Snedfördelat 

gällande kön. De som 

deltagit kunde ha varit 

bekymrade kring 

hälsan, vilket motiverar 

personerna att dela med 

sig. 

Både luxemburgare och 

portugiser ansåg att 

sjukdomen stärkte 

familjebanden. Portugiserna 

upplevde att de hade mer 

hushållsansvar efter 

strokeinsjuknandet, de 

upplevde även förändringen 

som svår. Luxemburgarna 

upplevde att de i högre grad 

kunde lämna den drabbade 

själv en längre tid. 

Portugiserna kände i högre 

grad att personen förändrats. 

Portugiserna och 

luxemburgarna uppgav att 

sjukdomen varit en smärtsam 

händelse och krävde mycket 

uppoffring och kärlek för att 

hantera. 

 

 



 

 
 
33 

 

        Sida 9(10) 
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Saban, K., & Hogan, 

N. (2012). Female 

Caregivers of Stroke 

Survivors: Coping 

and Adapting to a 

Life That Once Was. 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 44(1), 2- 14. 

doi:10.1097/JNN.0b0

13e31823ae4f9 

USA 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelser hos 

kvinnliga 

vårdgivare som 

vårdade en 

vuxen 

familjemedlem 

som under det 

gångna året 

insjuknat i 

stroke.  

Kvalitativ studie med Grounded 

Theory som metod. Deskriptiv 

design. Intervju med öppna 

frågor.  

 

Studiedeltagarna rekryterades 

via flygblad i anhöriggrupper för 

strokevårdgivare, sociala medier 

samt polikliniskt hos några 

neurologkliniker i USA.  

 

Studiedeltagarna skulle vara 

kvinnor över 18 år och skulle ge 

informell vård till partnern som 

drabbats av stroke senaste tre till 

tolv månaderna. Deltagarna 

skulle kunna läsa, skriva, prata 

och förstå engelska. 

Slutlig studiegrupp bestod av 46 

kvinnor i åldrarna 18 till 73. 

 

Konstant jämförande 

analysmetod 

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

kontext. Urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod och 

analysmetod 

välbeskrivet. 

Tolkningsbart resultat 

som förankras med andra 

källor i diskussionen. 

 

Svagheter: 

Att studiedeltagarna 

svarade skriftligt bidrar 

eventuellt till att de inte 

fick lika utförliga svar 

som vid intervjuer 

ansikte mot ansikte. 

Snedfördelat gällande 

etnicitet på kvinnorna då 

det var flesta som 

deltagit var vita (82.6 %). 

Kvinnorna upplevde att 

de förlorat det liv de en 

gång haft då 

förhållandet med sin 

partner som insjuknat i 

stroke förändrats 

(känslomässigt, 

kognitivt och fysiskt). 

Kvinnorna kände sig 

överväldigade av de 

krav som sattes på 

dem, bland annat att 

vara tillgängligt dygnet 

runt. Att inte få tid för 

sig själv upplevde 

många kvinnor som ett 

konstant problem efter 

insjuknandet. 

Kvinnorna var även 

oroliga för framtiden 

och vad som skulle 

ske. Många kvinnor 

upplevde även att de 

var övergivna av 

vänner och familj. 
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van Nes, F., Runge, 

U., & Jonsson, H. 

(2009). One body, 

three hands and two 

minds: a case study of 

the intertwined 

occupations of an 

older couple after a 

stroke. Journal of 

Occupational Science 

[serial online]. 

October 

2009;16(3):194-202. 

Hämtad från 

databasen CINAHL 

plus with full text. 

Nederländerna 

 

Syftet var att förstå 

ett äldre pars 

upplevelser av 

parets vardag efter 

strokeinsjuknandet. 

Kvalitativ fall-studie.  

Djupintervjuer. 

 

Kontakt med paret togs via en 

regional holländsk förening för 

patienter som drabbats av stroke 

och de strokedrabbades partners. 

En i paret skulle ha drabbats av 

stroke för första gången, inom 

en tre års period. Paret skulle ha 

upplevt förändringar i vardagen 

och vara villiga att tala om 

förändringarna. 

 

Studiedeltagarna blev Wil 

(insjuknat i stroke) 81 år och 

Henk, 84 år. 

 

Narrativ analysmetod. 

 

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

kontext. Välbeskriven 

analys och 

transkriberingsmetod. 

Implikationer för 

klinisk nytta tydligt 

beskrivet. Diskussion 

om tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

Medvetenhet hos 

forskarna om 

förförståelse. 

 

Svagheter: 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess. 

Partnern upplevde att 

han var tvungen att 

skydda hans partner 

från medicin som hon 

var allergisk mot, 

människor som tog 

beslut åt henne och så 

att hon själv inte 

gjorde sig illa. Han 

var tvungen att stoppa 

sjuksköterskor som 

fyllde i ord för henne. 

Upplevde att den nya 

situationen tog all 

hans tid. Han kände 

sig nöjd när hon 

lyckades med saker. 

 


