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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Stroke drabbar ca 30.000 personer i Sverige varje år. Att vara 

anhörig till en person som drabbats av stroke innebär ofta en ny livssituation. 

Anhöriga har ett stort informationsbehov och många anhöriga upplever också 

ett missnöje över den information de får samt att de känner en brist på 

delaktighet i vården. 

Syfte: Att belysa anhörigas behov av information när en familjemedlem  

drabbats av stroke. 

Metod: Metoden var systematisk litteraturstudie. Nio artiklar 

kvalitetsgranskades. Analysprocessen utfördes enligt kvalitativ 

innehållsanalys med hermeneutisk ansats. 

Resultat: Anhörigas informationsbehov är stort och omfattande och deras 

informationssökning är komplext och mångfasetterat, där vi som 

sjuksköterskor bör kunna identifiera de olika behoven av kunskap och vara 

öppna för att utforska varje anhörigs önskemål om information. Vilken, när 

och hur de anhöriga föredrar att bli informerade samt hinder som finns för en 

bra informationsöverföring. Resultatet utmynnade i fyra kategorier och tolv 

underkategorier. Vår omvårdnadsteori är Travelbees. 

Slutsats: Anhöriga blir genom en bra information mer delaktiga och 

förberedda för den förändrade livssituationen och i förlängningen kommer 

det även den strokedrabbade tillgodo. Speciellt intressant har varit att bli 

införstådd med de hinder som finns vid informationsöverföringen och hur vi 

som sjuksköterskor måste bli medvetna om dessa för att få till ett bra 

mellanmänskligt möte med anhöriga. 

 

Nyckelord: stroke, informationsbehov, familj, anhöriga.
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Inledning 
 

Varje år insjuknar i Sverige omkring 30.000  personer i stroke och det innebär att cirka var 

17:e minut drabbas någon. Det är idag därmed en av våra stora folksjukdomar 

(Stroke-Riksförbundet). Att vara anhörig till en person som drabbats av stroke innebär ofta att 

man ställs inför en ny livssituation. Det är dessa anhöriga vi som sjuksköterskor på en 

strokeenhet möter. Det krävs då en god förmåga att informera och kommunicera samt visa 

empati i mötet med olika anhöriga. Individuellt anpassad information ska förmedla kunskap, 

förståelse och insikt om hälsotillstånd samt finna stöd i hanteringen av den nya situationen. 

Bäst är det om informationen utbyts i en dialog mellan anhöriga och oss som sjuksköterskor 

vilket då gör det möjligt att genom kunskap och insikt bli delaktiga. Att informera och göra 

anhöriga delaktiga är viktigt både för att de lättare ska kunna stödja sin anhörige och för att de 

själva ska få kunskap och stöd att hantera de frågor och krav som kan uppstå. Anhöriga ska 

erbjudas information om stroke under sjukhusvistelsen.  

 

Bakgrund 
 

Stroke  

Stroke är ett samlingsnamn på de plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans 

nervvävnad skadas p.g.a. försämrad syretillförsel till nervcellerna. Av dem som drabbats har 

ca 85 % diagnostiserad hjärninfarkt som uppkommer då syrebristen beror på en blodpropp i 

något blodkärl eller en uttalad kärlförträngning. En blodpropp kan bildas direkt i hjärnan, men 

kan också komma med blodet från hjärtat eller från en av de större pulsådrorna som leder 

blodet till hjärnan. Ca 10 % drabbas av en intracerebralblödning. Den orsakas av att ett 

blodkärl brister inne i hjärnan. Högt blodtryck är här den vanligaste orsaken och kan till stor 

del förebyggas med adekvat medicinering. Andra anledningar är kärlmissbildningar och 

blodförtunnande behandling, som ges av medicinska skäl. Ca 5 % drabbas av en 

subaraknoidalblödning då ett blodkärl brister på hjärnans yta mellan hjärnans mjuka hinnor. 

Vanligen är det då ett pulsåderbråck som brister (Johansson, 1996).  Dessutom beräknas att 

cirka 8.000  personer årligen drabbas av TIA (transistoriska ischemiska attacker), ett förebud 

för stroke.  

 

Andelen av akuta strokepatienter som idag vårdas på strokeenheter är omkring 88 %. Med 

närmare en miljon vårddagar årligen är stroke den enskilda somatiska sjukdom som svarar för 
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flest vårddagar på svenska sjukhus. Strokepatienternas vård beräknas enligt Riks-strokedata 

kosta samhället ungefär 14 miljarder kronor per år (Riks-stroke, 2010).  

 

Att leva med stroke 
 

Att få en stroke innebär ofta en mycket drastisk förändring i en persons tillvaro. Att ena 

minuten vara helt frisk och nästa kanske halvsidigt förlamad och inte kunna tala innebär 

naturligtvis ett stort trauma, inte bara för individen utan också för anhöriga. I många fall blir 

de anhörigas tillvaro och livskvalitet drastiskt ändrad och många upplever situationen som 

mycket svår (Johansson, 1996). Stroke utgör den vanligaste orsaken till neurologiskt 

handikapp hos vuxna. De flesta som drabbas är över 65 år men cirka 20 % av de som fått 

stroke är i yrkesverksam ålder. Lika många män som kvinnor får stroke. Det som skiljer är  

insjuknande ålder. Medelåldern för män är 73.4 år vid insjuknandet och  kvinnor insjuknar vid 

78.2 år (Riks-Stroke, 2010). 

Konsekvenserna av ett insjuknande i stroke är beroende av var skadan i hjärnan inträffar samt 

på skadans storlek. De största konsekvenserna är dock av motoriska, sensoriska och/ eller 

kognitiva bortfallssymtom, exempelvis halvsidig förlamning/ nedsättning, talstörning, extrem 

trötthet, minnesproblem, humörsvängningar och sväljningssvårigheter. En del konsekvenser 

märks direkt medan andra upplevs successivt (Johansson, 1996). Den akuta vården måste 

präglas av ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. En av de viktigaste delarna i vården är 

tidig mobilisering om möjligt redan första dagen, att få komma upp, sitta, stå eller gå 

(Engström, Nilsson & Willman, 2005). 

  

Att vara anhörig till strokedrabbad 
 

Det finns olika benämningar på de personer som ingår i en familj. Inom omvårdnadsforskning 

och omvårdnad är anhöriga, närstående och familjemedlemmar vanliga begrepp. 

Socialstyrelsens termbank har definierat anhörig som en person inom familjen eller inom de 

närmaste släktingarna. Närstående är däremot en person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till. Begreppet familjemedlem berör samtliga individer inom familjen (Benzein, 

Hagberg, & Saveman 2009). Vi har valt anhörig därför att termerna anhörig och närstående 

inte används konsekvent i lagtexterna.  

Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos anhöriga dålig om 

riskfaktorer, insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser (Johansson, 1996). 
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I Forsberg-Wärlebys (2010) rapport om anhörigas upplevelser framkommer det att ett akut 

insjuknande i stroke kommer hastigt och oväntat. Det talas ofta om att det kommer som ”en 

blixt från en klar himmel”. Anhöriga ställs inför en situation som kan upplevas som ett hot 

mot den drabbades liv och hälsa men också mot sin egen och familjens livssituation. 

Upplevelser av overklighetskänsla som ”det är en ond dröm” eller ” det händer inte oss” 

blandas med att försöka förstå och finna mening i det som hänt. Många anhöriga upplever en 

krisreaktion. Grunden till att hantera en ny, omvälvande livssituation är att förstå vad som 

hänt och varför, och hur de anhöriga upplever och tolkar sjukdomens svårighetsgrad och dess 

orsaker har stor betydelse för hur de upplever situationen. Många anhöriga upplever att en 

god hjälp för att minska oron och få den nya situationen mer hanterbar i det akuta skedet är att 

 Bli sedd och respekterad av all personal runt den drabbade 

 Att få finnas i närheten av den som drabbats av stroke 

 Att få kontinuerlig information om hälsotillståndet och vilka åtgärder som sätts in och 

varför. 

 Att uppleva att den personal som finns runt den drabbade är kompetent 

 Att få veta hur man själv kan bidra till återhämtning och ett bättre välbefinnande för 

den drabbade 

(Forsberg-Wärleby, 2010). 

 

Den anhöriges egen föreställning om sjukdomen och förbättringspotential har ofta inte 

samband med den ”objektiva” bild som personalen upplever. För att på bästa sätt möta den 

anhöriges oro och frågor måste vi som sjuksköterskor först förstå hur den anhörige själv 

uppfattar sjukdomens orsak och prognos. Det är av stor betydelse att den anhörige blir bemött 

utifrån dennes egen förståelse. Det är en förutsättning för en ömsesidig kommunikation och 

för att informationen ska kunna leda till användbar kunskap (Forsberg-Wärleby, 2010). 

 

Många anhöriga upplever sjukhusmiljön som ny och hämmande och vågar inte själva ta 

initiativ för att ställa frågor. Som anhörig vill de inte störa vårdpersonalen som kan upplevas 

som stressad och/eller kan inte sätta ord på sina tankar. I många fall är det därför 

vårdpersonalen som bör ta initiativ till kontakt och kommunikation med de anhöriga. I den 

situation där de anhöriga upplever hög stress är det svårt att ta till sig information och därför 

måste kontakt och information ske vid många olika tillfällen och på olika sätt (Forsberg-

Wärleby, 2010). 
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Ofta har anhöriga ingen kunskap om sjukdomen och dess följder vilket medför att de formar 

en egen bild av framtiden, vilket kan var en källa till ökad oro. De har också ofta dålig 

kunskap om de kognitiva bristerna som oftast först visar sig när den anhörige är hemma igen, 

symtom som inte syns utanpå. Många anhöriga svarar idag också för stora och tunga 

vårdinsatser, såväl fysiskt som psykiskt. Bra information till anhöriga måste därför ägnas 

särskild uppmärksamhet (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Tidigare forskning har visat att anhöriga har ett stort informationsbehov men att många 

anhöriga också upplever ett missnöje över den information de får, samt att de känner en brist 

på delaktighet i vården. Almborg, Ulander, Thulin och Berg (2009) visar i sin intervjustudie 

på en upplevd brist av information och delaktighet i strokevården. Studien omfattade 152 

inskrivna strokepatienters anhöriga. Av dessa anhöriga upplevde ca 50 % att de behövde mer 

information och kunskap om stroke och vård/medicin/rehabilitering och support. De upplevde 

också att de behövde bli mer delaktiga i målformuleringen för att kunna identifiera sina 

anhörigas behov. Bristen av information och behov av undervisning lyfts också fram i en 

engelsk studie där 90 anhöriga intervjuats. Anhöriga måste kunna anpassa sig till de 

förändringar som blir i livet och de kände sig inte tillräckligt förberedda på ett 

tillfredsställande sätt med tanke på kunskapsnivå, ålder och/ eller hälsotillstånd (Smith, 

Lawrence, Kerr, Langhome & Lees, 2004). 

van der Smagt-Duijnstee, Hamers, Huijer Abu-Saad och Zuidhof (2001) visar på vad anhöriga 

föredrar att bli informerade om under sjukhusvistelsen. Av 106 svarande anhöriga, delades 

informationsbehovet in i tre kategorier. Den första var behovet hos anhöriga av information 

och rådgivning, den andra av kommunikation och stöd och den tredje av tillgänglighet. 

Utifrån alla kategorierna i samtliga fall var behovet att deras frågor besvarades ärligt. 

Resultatet visar för vissa poster att information ges i mindre än 50 % av fallen. Således är den 

information som inte uppfyller de anhörigas behov av en betydande storlek. 

Hanger, Walker, Paterson, McBride och Sainsbury (1998) visar i en studie fullföljd av 112 

patienter och anhöriga på att frågorna förändras över tid och att patienter och deras anhöriga 

fortsätter att ha obesvarade frågor även två år efter stroke. De kände sig dåligt informerade 

om sjukdom, överlevnad och behandling. Det handlade inte bara om informationen i sig utan 

med den följer också bättre självförtroende och minskad oro. 
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Sjuksköterskans roll  
 

Lagar och författningar 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står att dagens grundutbildade 

sjuksköterskor ska ha förmåga att informera samt undervisa anhöriga såväl individuellt som i 

grupp med hänsyn tagen till utformning, tidpunkt och innehåll. Sjuksköterskan skall också 

förvissa sig om att anhöriga har förstått given information och i dialog med anhöriga ge stöd 

och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005 ). Anvisningar om vårdgivarens informationsskyldighet finns också definierat i hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763). Dessa anvisningar har till syfte att anhöriga skall kunna 

bemötas på ett sätt som gör dem trygga och aktivt medverkande vid beslut och insatser 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Vårdrelationen 
 

En god vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande är helt beroende av att det 

finns någon form av fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdpersonal och anhörig 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2009). 

Vår litteraturstudie kommer därför att utgå från Joyce Travelbees interaktionsteori där hon 

talar om att en mellanmänsklig process hjälper anhöriga att bemästra upplevelser av sjukdom 

och att finna en mening med tillvaron trots den situation de befinner sig i. Den 

mellanmänskliga relationen innebär att man bygger upp en stabil och hållbar relation. 

Travelbee beskriver också hopp som en motpol till lidandet som det utgör för de anhöriga i 

den nya livssituationen. Anhöriga hoppas på att en förändring skall ske. Sjuksköterskans 

uppgift blir då att ge stöd till anhöriga, för att kunna bygga upp en struktur för framtiden. 

Hopp innebär att det finns möjligheter att välja olika vägar i en svår situation. I den 

mellanmänskliga relationen behövs sjuksköterskan som ett redskap för att bygga upp tillit i 

relationen, för att vidare skapa hopp samt finna mening i livet när det är svårt. För 

sjuksköterskan innebär det att se de anhöriga, att bekräfta dem och lyssna till dem. Ett 

samband kan ses mellan Travelbees omvårdnadsteori och den mellanmänskliga relationen 

genom att förmedla en bra information för att skapa struktur och hopp för framtiden samt göra 

de anhöriga delaktiga. För att kunna förstå de anhöriga, bör sjuksköterskan vara beredd på att 

ha en ökad känslighet och ett mer kreativt förhållningssätt för att kunna tolka anhöriga på ett 

bra sätt (Travelbee, 1971). 
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Information 
 

Information innebär att utbilda, undervisa eller kommunikation i olika former. 

Det är svårt att dra en strikt gräns mellan information och kunskap. Att informera innebär att 

någon får kännedom om någonting. Information kan ses som en nödvändighet, men inte 

tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. Ur ett användarperspektiv kan 

information uppstå först när ett meddelande tolkas av mottagaren. Information är beroende av 

en mottagare – frågor om tolkning och förståelse av ett meddelande kommer därmed i 

centrum (Nationalencyklopedin nr. 9, 1992). 

 

Kommunikation 

Enligt Wiio (1976, kapitel 3) förutsätter kommunikation vissa grundläggande element. Dessa 

är:  

1. meddelandets sändare (kommunikator)  

2. meddelandets mottagare  

3. meddelande  

4. kommunikationskanal 

En modell som ofta används för att förklara kommunikation är Shannons tekniska 

kommunikationsmodell. I figur 1 nedan visas denna vidareutvecklad av Wiio för att passa 

mänsklig kommunikation (Wiio, 1976). 

 

 

Figur 1, Wiios kommunikationsmodell. 
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Ordet kommunikation på latin, ”communis” betyder gemensam. Mänsklig kommunikation 

avser utbyte av information mellan människor, alltså något som sker tillsammans med andra. 

Det talade eller skrivna ordet tänker vi ofta på då vi talar om kommunikation mellan 

människor, det verbala budskapet (Wiio, 1976). 

 

 

Problemformulering 
 

Att drabbas av stroke påverkar inte bara patienten, utan blir också en angelägenhet för 

anhöriga som ofta hamnar i kris vid beskedet (Forsberg-Wärleby, 2010). 

Vårdtiderna på sjukhuset är ofta korta och en mängd olika saker skall hinnas med under dessa 

dagar. I den situation anhöriga befinner sig i, är det naturligtvis inte lätt att komma ihåg allt 

som sägs, att få tid till reflektion och att ställa frågor. Samtidigt som anhöriga befinner sig i en 

period av psykologisk stress är förmågan att ta in och tolka information påverkad varför 

information bör ges vid upprepande tillfällen och i sådan form att den möter den enskildes 

aktuella behov och förmåga (Socialstyrelsen, 2006). 

Vår erfarenhet som sjuksköterskor och det vi ser, stämmer väl överens med tidigare forskning 

att anhöriga har ett stort behov av information, vägledning och kunskap om sjukdomen och 

dess följder för att kunna gå vidare i sin nya livssituation.  Betydelse av bra information till 

anhöriga är därför något som uppmärksammats mer och mer. Vi tror att om vi som 

sjuksköterskor inte kan förmedla en bra information till anhöriga får vi ingen optimal 

delaktighet i vård och behandling. Det är också viktigt att kunna skapa en bra vårdrelation 

med de anhöriga för att kunna ge stöd, så att de anhöriga får möjligheter att bygga en struktur 

för framtiden. Det är dessa anhöriga vi som sjuksköterskor på en strokeenhet möter varje dag 

och föreliggande studie syftar till att få ny kunskap ur ett anhörigperspektiv om hur vi som 

sjuksköterskor skall kunna ge dem en adekvat och innehållsmässigt bra information för att 

kunna gå vidare i den nya situationen.  

Vilken information är det anhöriga efterfrågar, när i tiden är de som mest mottagliga för 

information, hur skall denna information bäst förmedlas samt vilka hinder kan finnas vid 

informationsöverföringen? 
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Syfte 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa anhörigas behov av information 

när en familjemedlem drabbats av stroke. 

 

 

Metod 
 

Systematisk litteraturstudie har använts som metod. En litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde. Studien bör fokuseras på aktuell forskning inom det valda området och syfta 

till att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Det insamlade datamaterialet är baserat 

på data från publicerade och granskade vetenskapliga originalartiklar relaterat till syfte och 

problemformulering (Forsberg & Wengström, 2008). I arbetet med denna studie har Fribergs 

(2006) tankeprocess kring genomförandet av en litteraturstudie studerats. 

 

Datainsamling  
 

Systematiska sökningar utfördes under månaderna september-oktober hösten 2011. Artiklarna 

sparades in från databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed och manuella sökningar gjordes 

för att få arbetet heltäckande. Valet av data baser motiverades med deras innehåll av 

omvårdnadsvetenskaplig forskning relaterat till syftet i den systematiska litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2008). De svenska sökorden stroke, informationsbehov, familj och 

anhöriga bestämdes utifrån vår problemformulering och syftet. De översattes därefter till 

engelska termer. Sökorden i denna litteraturstudie var utvalda utifrån ämnesorden ”stroke”, 

”information needs”,” family”och ”spouses”. 

 

Inklusion- och exklutionskriterier 
 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna var peer-reviewed och publicerade från januari 2005 

fram till september 2011.  Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör en systematisk 

litteraturstudie utgå från aktuell forskning. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som är 

relevanta till vårt syfte inkluderades, alltså artiklar där informationsbehovet ur ett 

anhörigperspektivt berördes. Inklutionskriterie för anhöriga till strokedrabbade var alla vuxna 

över 18 år, både män och kvinnor. I studien är artiklar från Europa, Kanada och Australien 

med och artiklarna var alla skrivna på engelska. Vi exkluderade artiklar som till övervägande 
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del behandlade den senare rehabiliteringsfasen liksom artiklar som inte godkänts av en etisk 

kommité eller haft ett etiskt resonemang. I de fall vi inkluderade artiklar med både patient och 

anhörigperspektiv exkluderade vi de delar som handlade om patientperspektiv. 

 

Sökstrategi 
 

En pilotsökning genomfördes innan den systematiska sökningen påbörjades för att undersöka 

om det fanns några vetenskapliga artiklar inom området. Under pilotsökningen hittades 

ämnesorden ”stroke”, ”information needs” och ”family” som var aktuella med tillägg av 

sökordet ”spouses” och som sedan användes i den systematiska sökningen (bilaga I).  

I Pub Med benämns ämnesord MeSH-termer, i Cinahl kallas de Cinahl Headings och i 

PsycInfo benämns de Thesaurus. Ämnesord är specifikt anpassade begrepp som kan 

underlätta sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Ämnesorden skiljde sig inte mellan 

de olika databaserna. En boolesk sökoperator är ett sätt att utöka eller avgränsa sökningar och 

sökoperatorn ”AND” begränsar sökningar (Forsberg & Wengström, 2008). Sökoperatorn 

”AND” användes i samtliga databaser (bilaga I). 

 

Olika kombinationer med ämnesord prövades (bilaga I). Resultatet blev att artiklar som vi 

redan läst återkom och inga nya tillkom. I Cinahl och Psyc Info gjordes tillvalet peer-

reviewed, detta saknades i Pub Med. För att säkerställa dessa artiklars vetenskaplighet söktes i 

databasen Ulrichsweb där det kunde konstateras att de var vetenskapligt granskade. Ulrich´s 

Periodicals Directory är ett sökverktyg som visar om artiklar är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2008). Titlar lästes igenom och då de ansågs relevanta till 

vårt syfte lästes även abstractet för att få en inblick i vad artikeln handlade om. Då även 

abstractet passade in till vårt syfte lästes artikeln i fulltext. Nio artiklar valdes ut till 

redovisning efter kvalitetsgranskningen enligt (bilaga III) modifierad mall ur Forsberg & 

Wengström (2008). Sökningarna resulterade i tre artiklar från Cinahl, två från PubMed, och 

tre från PsycInfo. Flera av de funna artiklarna fanns som dubletter i de andra databaserna. En 

manuell sökning utfördes för att få ett heltäckande resultat genom att läsa 

innehållsförteckning i vetenskapliga tidskifter inom valt ämnesområde. Det gav en ny artikel 

till vårt resultat. 
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Kvalitetsgranskning 
 

I en systematisk litteraturstudie ska de inkluderade artiklarna vara kvalitetsgranskade 

(Forsberg & Wengström, 2008). Detta har genomförts genom Forsberg & Wengströms (2008) 

granskningsmallar för kvantitativ och kvalitativ design. Granskningsmallarna finns för att 

bedöma artiklarnas kvalitet genom betygen hög, medel eller låg kvalitet. Frågorna poängsattes 

för att kunna bedöma kvaliteten på artiklarna (bilaga II och III).  Enligt en procentsats 

utformad av Willman, Stoltz & Bathzevani (2006) har artiklarnas kvalitet värderats. Detta 

innebär att 60-69% motsvarar låg kvalitet 70-79% medelkvalitet och 80-100% hög kvalitet.  

Inkluderade artiklar och resultat från kvalitetsgranskningen sammanställdes i en artikelmatris 

(bilaga IV). 

  

Analys 
 

Kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk ansats användes som vetenskaplig analysmetod. 

Analysen fokuserar på tolkning av texter och har utförts med en induktiv ansats vilket innebär 

en förutsättningslös analys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Arbetet började med att alla artiklar lästes grundligt för att få en djupare förståelse. Därefter 

lästes artiklarna med fokus på våra frågeställningar för att hitta de meningsbärande delarna 

samt uppmärksamma eventuella tolkningsskillnader mellan författarna. Dataanalysen utfördes 

på nio vetenskapliga artiklar. Analysprocessen kom att bestå av ett vedertaget schema som 

hjälp i analysarbetet att tolka texterna från en helhet till en annan. Den analyserande fasen 

identifierade textens olika delar till meningsenheter. De meningsbärande delarna 

färgmarkerades, översattes och skrevs upp var för sig. Meningsenheterna kondenserades tills 

det väsentliga kvarstod. De kondenserade meningsenheterna kodades till det centrala i 

budskapet. Dessa abstraherades och sammanfördes till nya helheter såsom kategorier som gav 

svar på frågor. Allt eftersom arbetet fortskred identifierades olika kategorier med tillhörande 

underkategorier (bilaga V). Utifrån koderna bildades fyra kategorier och tolv underkategorier. 

Analysprocessen genomfördes av båda författarna och genom löpande diskussioner kunde 

samstämmighet uppnås. Resultatet presenterade det som framkommit i analysarbetet av 

studien (Granskär& Höglund-Nielsen, 2008).  
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Forskningsetiska övervägande 
 

Forskningsetiska övervägande bör göras innan en systematisk litteraturstudie. 

Vetenskapsrådet har riktlinjer för god medicinsk forskning, där det betonas att fusk och 

ohederlighet inte får förekomma. De inkluderade artiklarna som finns med i denna 

litteraturstudie är alla etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer eller har ett etiskt 

resonemang och alla artiklar som ingår är redovisade i arbetet.  

Litteraturstudien presenterar alla resultat valda utifrån vårt syfte då det är oetiskt att endast 

presentera de artiklar som stöder vår egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i fyra kategorier: Informationsinnehåll, informationstidpunkt, 

informationspresentation och informationshinder och utgår ifrån de frågeställningar vi har 

haft. 

 

Informationsinnehåll 
 

Medicinska frågor 

Tidigt i vårdförloppet var det de medicinska frågorna som dominerade. Anhöriga fokuserade 

på förståelse av diagnos, prognos och resultatet av utförda undersökningar samt förväntad 

återhämtning. En del utryckte en önskan att också få se röntgenbilder för att kunna förstå mer 

och dämpa sin oro. De uttalades även en önskan om att få insikt i föreskrivna läkemedel 

(Garrett & Cowdell, 2005). Detta resultat återfinns också i studien utförd av Wallengren, 

Segesten & Friberg, (2010) vinklat utifrån sjukdom, prognos, hälsotillstånd, strokeåterfall, 

undersökning, behandling och komplikationer.  

 

Under de första veckorna var det fortfarande information om diagnos och prognos samt 

resultat av undersökningar som efterfrågades eftersom den tidigare förmedlade informationen 

hade glömts bort. Vid denna tidpunkt efterfrågades också möjliga åtgärder eller behandlingar. 

(Garrett & Cowdell, 2005). Ett mindre antal anhöriga rapporterade behov av information om 

alternativa behandlingsmetoder (Mac Isaac, Harrison, Buchanan & Hopman, 2011). Senare i 

vårdförloppet började frågor uppstå varför en stroke hade inträffat, underliggande orsaker och 

kommer det att hända igen. Det blev mer aktuellt att ge information om riskfaktorer (Garrett 

& Cowdell, 2005). Personens framtid och de långsiktiga konsekvenserna av stroke blev 
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angeläget och därtill även information om förebyggande åtgärder (Lefebvre, Josée Levert, 

Pelchat & Gauvin Lepage, 2008). Information om privat hälsovård önskades även av en del 

anhöriga (Garrett & Cowdell, 2005).  

 

Psykosociala behov 

Det framkom att de psykosociala behoven var de mest efterfrågade tätt följt av de 

känslomässiga (MacIsaac et al., 2011). Anhöriga upplevde det speciellt viktigt att bli 

respektfullt bemötta och att bli lyssnade på, vilket resulterade i en förbättrad livskvalitet. 

Anhörigas uppfattning om support och stöd var förmodligen influerade av många aspekter 

såsom tidigare erfarenheter, förväntningar och den personliga situationen (Krevers & Öberg, 

2011). Cirka 90 % rapporterade otillfredsställda behov av tillgång till vårdspersonal att 

samtala med och bli sedd som ”viktig och inte endast som en besökare”. De kände sig ofta 

utanför i vården och detta medförde en sämre känsla för delaktighet (MacIsaac et al., 2011). 

Informationsbrister i vårdrelationen blev en källa till frustration (Lefebvre et al., 2008). 

De började också tänka på framtiden särskilt i termer av socialt stöd, efter några veckor 

behövdes dessutom råd om finansiella frågor. Frågeställningar om den finansiella supporten 

visade sig inte vara någon stor fråga för de flesta anhöriga i Sverige till skillnad från många 

andra länder. Detta var förmodligen beroende på det svenska välfärdssystemet (Krevers & 

Öberg 2011). 

 

Strategier utformades för att hantera stress och socialt stöd, därtill förmedla kontakt med 

andra familjer med samma typ av skada. Information om hur det dagliga livet påverkades och 

hur detta skulle kunna hanteras blev mer angeläget. Anhöriga upplevde det svårt att 

organisera sitt personliga liv, schemaläggning, olika möten och planering av sociala 

aktiviteter (Lefebvre et al., 2008). De behövde information, stöd och råd hur tillgång till olika 

typer av stöd, support och därtill även tillgängligheten av detsamma. Önskan fanns om 

rådgivning, var anhöriga kunde vända sig vid problem. Tyvärr fanns det ingen klar evidens 

för hur information skulle ges på bästa sätt så att anhöriga kunde hålla humöret uppe (Krevers 

& Öberg, 2011). Dessutom önskade nästan hälften av alla anhöriga att bli informerade om 

olika patientföreningar (Wachters-Kaufmann, Schuling, The & Meyboom-de Jong, 2005). 

Möjligheter att få hjälp med avlastning så att egna sociala aktiviteter utanför vårdandet blev 

möjligt och också tillfällen för längre ledigheter efterfrågades (Krevers & Öberg, 2011). 
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Fysiska behov 

Det var lätt att glömma sina egna fysiska primära behov de första dagarna såsom mat och 

dryck. Det var därför viktigt att medvetandegöra för anhöriga risken för utmattning (Lefebvre 

et al., 2008). Resultat visade att så stor del som 80 % hade ett behov av hjälp med 

förändringar som blev i deras vanliga rutiner och livsförhållande. 70 % rapporterade 

upplevelser av energiförlust och en känsla av trötthet medan 80 % rapporterade 

sömnsvårigheter. Tiden att åka till sjukhuset blev ansträngande och hela sjukdomsupplevelsen 

blev mentalt frustrerande och tröttande. Otillräckligt förberedda anhöriga riskerade att 

utveckla fysisk och mental ohälsa i vårdförloppet (MacIsaac et al., 2011).  

Tidiga rehabiliteringsinsatser var också av intresse för att kunna bli delaktig i träningsmoment 

såsom vid förflyttning, äta, tala och gå (MacIsaac et al., 2011) 

 

Olika fysiska behov före och efter utskrivning från strokeenhet prioriterades. Resultatet visade 

att det största problemet var att hantera eliminationen, både vad gäller förflyttning och 

tillgänglighet till toalett. Därefter följde hinder i kommunikationen och assistans i ADL 

funktioner (MacKenzie, Perry, Lockhart, Cottee, Cloud & Mann, 2007). 

Kommunikationsproblemen mellan anhöriga och den strokedrabbade var en frustration som 

reducerade sociala kontakter samt att kunna dela fritidsaktiviteter med sin partner (MacIsaac 

et al., 2011). Det ansågs att praktisk kunskap var nyckeln till anpassning och rehabilitering 

(Lefebvre et al.2008).  Ett mer aktivt försök till delaktighet av anhöriga i vårdteamet kunde 

med säkerhet ge en bättre tillfredställelse för anhöriga vid förflyttning till nästa vårdnivå 

vilket skapade en trygghet (MacIsaac et al., 2011). 

 

Emotionella behov  

Emotionella behov upplevdes som ett av de främsta otillfredställda behov hos anhöriga. 90 % 

hade svårt att hantera sin egen stress och ångest. 80 % hade en sorgsenhet och vemod jämte 

rädsla för att en ytterligare stroke skulle drabba dem. 70 % uppgav en oro för sin 

strokedrabbade efter sjukhusvistelsen (MacIsaac et al., 2011). Ett stort problem med hantering 

av humörsvängningar var en svår del för anhöriga (MacKenzie et al., 2007). Ett observandum 

var förståelse över de egna känslomässiga reaktionerna såsom ilska och frustration över den 

strokedrabbade. Detta berodde ofta på den stressrelaterade situationen anhöriga befann sig i 

(Wallengren et al., 2010). En osäkerhet skapades när den slutgiltiga långsiktiga prognosen 

inte var möjlig att ge och en ångest över den sjukes framtid framträdde (Lefebvre et al., 2008).  

För att minska osäkerheten hos anhöriga måste de meddelas att prognosen endast kunde vara 
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känd till en liten del under den första veckan. Uttryckligen bör en uppföljning göras för detta 

ändamål (Wachters-Kaufmann et al. 2005). Efter någon månad var anhöriga särskilt oroade 

över den känslomässiga labiliteten, sexuella behov och återvinning av språkfunktioner 

(Garrett & Cowdell, 2005).  

 

Informationstidpunkt  
 

Första veckorna 

Anhöriga föredrog att få den första informationen om stroke och ges relevant skriftlig 

information inom 24 timmar. I resultatet visas trots allt att endast 37 % fick information inom 

24 timmar. Från första dagen till 2 veckor senare fick 22 % information och resterande erhöll 

information i ett senare skede (Wachters-Kaufmann et al., 2005). Information om fysiska och 

känslomässiga förändringar önskas tidigt i vårdförloppet medan det senare mer handlar om att 

bemästra situationen. (Wallengren et al., 2010).  

 

Uppföljande information 

Det föreslogs att informationen förmedlas som en spiral. Informationen skall ges om och om 

igen för att kunna bygga på befintlig kunskap och förstå innebörden av densamma. 

Informationen hade behov av att repeteras och förklaras så ofta som det behövdes (Lefebvre 

et al., 2008). Det upprepade informationsbehovet skiljde sig mellan anhöriga. För vissa 

anhöriga var två gånger tillräckligt medan andra önskade veta mer frekvent (Wachters-

Kaufmann et al. 2005). Anhörigas behov av information kvarstod många månader och år efter 

strokehändelsen och frågorna förändrades över tid (Eames, Hoffman, Worrall & Read, 2010; 

Garrett & Cowdell, 2005).     

 

Informationspresentation 
 

Verbal och skriftlig information 

Resultaten visade för att kommunikationen skulle vara effektiv måste man först kontrollera 

vilken information anhöriga har och om de har tagit den till sig (Lefebvre et al., 2008).  

Informationen skulle anpassas individuellt och finnas tillgänglig på flera språk och format för 

framtida referens (Garrett & Cowdell, 2005). Den ämnades fokusera på positiva aspekter, 

framgångar och förmågor (Lefebvre et al., 2008).  

Det var endast ca 42 % av de anhöriga som erhöll någon form av skriftlig information under 

akutskedet. Skrivet material skulle vara enkelt utformat med tydlig ”layout” för att öka 
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kunskapen och förståelsen om stroke. På så sätt kunde även de med lässvårigheter 

tillgodogöra sig informationen. Individuellt ”skräddarsydd” information utformades i ett 

speciellt dataprogram efter analys av de skrivna utbildningsmaterialen som fanns. Anhöriga 

erbjöds områden för önskad information enligt eget önskemål som motsvarade skrivet 

utbildningsmaterial över alla strokerelaterade ämnen. Det som blir viktigt att tänka på hos 

mottagaren är läsförmågan, informationsbehovet, innehållet och designen på det skrivna 

materialet (Hoffmann & McKenna, 2006). Individuellt utformad information var det som 

återkommer i flera artiklar som högt prioriterat för anhöriga. (Krevers & Öberg, 2011; 

Lefebvre et al., 2008; Garrett & Cowdell, 2005).  

Skriftligt material kan förväntas ges som komplement till den verbala informationen (Eames 

et al., 2010). Den bör även ges för att kompensera glömska för tidigare given informationen 

(Hoffmann & McKenna, 2006). I Wachters-Kaufmann et al.(2005) visades det att den 

medicinska delen (96%) i den skriftliga informationen var av intresse och valdes ut för 

läsning. Broschyrer som fanns tillgängliga på sjukhuset ansågs inte alltid lämpligt att 

överlämnas till en del överhopade anhöriga i just deras situation (MacKenzie et al., 2007). 

Skriftligt material bör inte ges isolerat, men ger oumbärligt stöd när det kombineras med 

muntlig information (Wachters-Kaufmann et al., 2005).   

 

Visuell information 

För att förtydliga informationen var ritningar, bilder och scannar ett definitivt hjälpmedel för 

förståelse. Komplex anatomisk information borde förmedlas med stöd av tre-dimensionella 

bilder (Garrett & Cowdell, 2005).  

 

Anhörigas egna sökstrategier för information 

För att uppnå informationsbehovet konsulterade anhöriga ofta vårdpersonalen. Skriven 

information inhämtades från media och Internet. Informationen hjälpte till att förstå skadan 

och att utveckla coopingstrategier. Samarbetet med de professionella underlättades och 

informationsglappet blev därmed mindre (Lefebvre et al., 2008; Wallengren et al., 2010). 

Anhöriga ville ha information som ”betydde” något för dem t.ex. om anhöriga drabbats av 

afasi ville de ha information om talproblem etc. Anhörigas informations sökning var relaterad 

till deras egna personliga engagemang, omständigheter, kunskapsnivå och informationskällor 

(Wallengren et al., 2010). 
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Informationshinder  
 

Anhöriga uttalade att de inte visste vem de skulle fråga, vilken information de avsåg att fråga 

efter, samt var denna information fanns att hitta (Eames et al., 2010). 

 

Otydlig hänvisning till tillgänglig och lämplig information  

Anhöriga upplevde svårigheter att få information om teamronder, tidpunkt för när 

undersökningar var planerade, samt information om vilken behandling som fanns att tillgå 

efter den akuta fasen. De saknade information om avdelningsspecifika rutiner som t.ex. 

tillgång till tv, att vårdprocessen tar tid, väntan på sjukgymnast-arbetsterapeut tider, 

undersökningar och svar (MacIsaac et al. 2011).  

Den skrivna informationen behövde vara mer enkelt skriven, speciellt den medicinska 

informationen i texten för att få en ökad förståelse. En passande lättåtkomlig information 

efterfrågades. Undvikande av ”sjukhusspråk”och ”medicinska jargonger” var önskvärt. 

Anhöriga behövde information vid en tidigare tidpunkt än patienten. Anhöriga upplevde 

svårigheter att själva hitta broschyrer och dessutom var det svårt att finna relevant material 

om stroke och dess konsekvenser (Eames et al., 2010). 

 

Barriärer i sjukhusmiljön 

Anhöriga kände sig åsidosatta då vårdpersonalen hela tiden var upptagna (MacIsaac et al., 

2011). Vårdpersonalen hade begränsade resurser ”var överbelastad”, ”ingen hade tid”, ”läkare 

hade för liten tid att förklara vad som hade hänt”. Anhöriga påtalade att de upplevde en brist i 

kommunikationen med vårdpersonalen vid storhelger som t.ex. påsk samt vid längre 

ledigheter. Detta kunde tyda på organisationsbrister (Eames et al., 2010). 

Hinder för en bra informationsöverföring var att ett stort antal vårdpersonal med mindre är 2 

års yrkeserfarenhet och därmed hade svårigheter med korrekta bedömningar. De med mindre 

erfarenhet saknade förmåga till tillit, kunskap och känsla för anhörigas behov (MacIsaac et 

al., 2011).  

Kontakten mellan olika yrkesproffesioner upplevdes också som en begränsning för att erhålla 

information. Kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonalen var en nyckelfråga före 

utskrivning från sjukhuset. Att få möjlighet att diskutera problem ur både yrkesprofessionella 

och anhörigas perspektiv. När anhöriga blir sedda av vårdpersonalen blev de mycket 

tillfredställda och det blev lättare att gå vidare i situationen. Allt indikerade på att en 

regelbunden kontakt ”face to face” mellan olika yrkesprofessioner och anhöriga underlättade 
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vid utskrivningsplaneringen (MacKenzie et al., 2007). Den information som gavs av olika 

professionella medlemmar skulle kunna samordnas bättre (Wachters-Kaufmann et al., 2005).   

Begränsad tillgång till teknisk utrustning på sjukhuset för att erhålla specifik 

strokeinformation saknades. Internet tillgång med skrivare saknades också på de flesta 

sjukhus (Eames et al., 2010).  

 

Anhörigbarriärer 

Anhöriga efterfrågade inte själva informationen pga. av förnekelse ”jag vill inte veta”. De 

kände sig obekväma med vårdpersonalen. Anhöriga visste inte vad de skulle fråga om och de 

förväntade sig att vårdpersonalen tog kontakt och berättade om vårdförloppet. Egen hälsa (ex. 

dåligt minne) var ett hinder för att ta emot relevant information. Anhöriga hade svårt att ta in 

information ”det går in och ut” (Eames et al., 2010).  

I vissa fall var brist på information orsakad av en emotionell chock och de hade då svårt att 

accepetera den aktuella situationen. Anhörigas knapphändiga medicinska kunskaper orsakade 

svårigheter att förstå och komma ihåg information (Lefebvre et al., 2008).  

 

 

Metoddiskussion 
 

Olika faser i tankeprocessen studerades för hur en systematisk litteraturstudie utförs. 

Tankeprocessen blev en hjälp för att strukturera upp arbetet. Denna process gav oss kunskap 

om tillvägagångssättet från identifikation av problemområdet till utformning av resultat och 

diskussion. Processen underlättade för oss att få struktur och en röd tråd i arbetet (Friberg, 

2006). 

Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att belysa anhörigas behov av information när 

en familjemedlem drabbats av stroke. Användning av ordet belysa eller beskriva diskuterades 

mellan oss fram och tillbaka. Vi bestämde oss för ordet belysa därför att detta ord har en 

vidare betydelse och ett bredare perspektiv än ordet beskriva som istället begränsar. 

Information är ett så komplext område att få heltäckande. Till sökningen använde vi oss av 

Cinahl, PsycInfo och PubMed som var relevanta databaser för omvårdnad samt manuella 

sökningar. Detta gav ett heltäckande resultat av aktuell forskning vilket vi ansåg vara en 

styrka. Genom vår pilotsökning identifierades relevanta ämnesord till vårt syfte som sedan 

användes i denna litteraturstudie. Ämnesorden var ”stroke”, ”information needs”,” family”, 

”spouses”. Tre av våra ämnesord är specifika ämnesord som rekommenderas i respektive 
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databas. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är användandet av specifika ämnesord en 

styrka för att få ett heltäckande sökresultat. När vi observerade att samma artiklar återkom och 

inga nya tillkom innebar det att vi hade uppnått datamättnad. Då hade vi erhållit de artiklar 

som fanns tillgängliga vid söktillfället och var relevanta till vårt syfte. För att få ett 

heltäckande resultat utfördes en manuell sökning som resulterade i en artikel. I de artiklar vi 

valt är det dominerande innehållet relativt ny forskning vilket vi anser vara en styrka. 

Samtliga artiklar var godkända i Ulrich`s Periodicals Directory och håller god vetenskaplig 

kvalitet. Detta ökar den vetenskapliga trovärdigheten i litteraturstudien. Vi är medvetna om att 

vid användandet av andra sökord hade ett annat resultat blivit möjligt. 

 

Vi använde inklusions-och exklusionskriterierna för att avgänsa sökningarna och finna ny 

forskning relevant till vårt syfte. Sökningarna resulterade i både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar där informationsbehovet ur ett anhörigperspektiv berördes. I vår systematiska 

litteraturstudie ingick 7 kvalitativa och 2 ”mixade” kvalitativa/kvantitativa vetenskapliga 

artiklar. Genom att ha med 2 ”mixade” vetenskapliga artiklar ökar generaliserbarheten av 

resultaten (Polit & Beck 2008). Vi inkluderade artiklar med både vuxna män och kvinnor över 

18 år. En svaghet i resultatet visar att de flesta artiklar bygger på forskning av kvinnliga 

informanter. En anledning till detta kan vara att kvinnor insjuknar senare än män i stroke 

(Riks-Stroke, 2010). I studien var artiklar från Europa, Canada och Australien inkluderade. 

Artiklarna inkluderades pga. liknande vårdkultur samt likartade levnadsförhållanden som det 

svenska. Det innebar att vi exkluderade artiklar från andra länder än västvärlden. Artiklar som  

behandlade den senare delen av rehabiliteringsfasen exkluderades eftersom patienten och 

dennes anhöriga då inte finns kvar i akutvården. Övervägande del av artiklarna som var 

inkluderade i denna studie var med hög kvalitet med undantag av en artikel som var ”mixad” 

där den kvalitativa delen var medel. Detta ökar resultatets trovärdighet och kvalitet. Vid den 

första litteratur genomgången hittade vi en artikel med låg kvalitet. Den exkluderades innan 

kvalitetsgranskningen. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes på samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturstudie. Detta 

är ett sätt att bedöma litteraturstudiens kvalitet och resultatets trovärdighet både för författarna 

och för läsarna (Friberg, 2006). Kvalitetsgranskningsmallarna modifierades genom ett eget 

poängsystem för att värdera artiklarna i hög, medel eller låg kvalitet. Poängsystemet gav då 

möjlighet till samsyn mellan båda författarna i kvalitetsbedömningen. 
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Analysfasen började med att båda författarna läste och diskuterade samtliga artiklar. Detta 

medförde att båda blev insatta i analysmaterialet och det skapades en djupare förståelse för 

innehållet vilket var en fördel och därmed ökade resultatets trovärdighet då det inte 

påverkades av våra föreställningar. Vi valde kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk 

ansats som vetenskaplig analysmetod. I analysen koncentrerade vi oss på att tolka resultatet 

objektivt. Om författarna har föreställningar kring ämnet kan det leda till att resultatet blir 

mindre objektivt (Polit & Beck, 2008). Dock innebär tolkning en viss form av subjektivitet. 

I vårt analysförfarande valde vi att inte översätta meningsenheterna till svenska. Detta 

öppnade upp en möjlighet för läsaren att själv tolka innehållet. Vi såg detta som en fördel i 

analysen. I analysen av de kvantitativa delarna av artiklarna tolkade vi mätresultaten för att få 

fram text som blev meningsbärande delar. Eftersom vi har försökt att beskriva 

litteraturstudiens metod noga innebär detta enligt Polit & Beck (2008) att läsaren har lättare 

att bedöma studiens kvalitet och därmed själva genomföra studien.  

 

Överförbarhet är i vilken omfattning resultaten kan användas från urvalet till liknande 

population (Polit & Beck, 2008). Hur sant ett resultat är handlar om giltighet. Resultatet anses 

giltigt då det lyfter fram det karateristiska eller typiska för det som avses att beskrivas 

(Granskär& Höglund-Nielsen, 2008). Artiklarna vi valde var studier av ett förhållandevis litet 

urval men med specifik koncentration för strokeinformation och anhöriga och vi anser därför 

trots detta att resultatet är generaliserbart på denna population. Vi anser även att vårt resultat 

skulle kunna vara överförbart generellt till andra populationer än anhöriga till strokepatienter 

t.ex. andra neurologiska sjukdomar, framförallt resultatet som berör hinder i informations- 

överföringen. Totalt lästes tretton artiklar i sin fulltext men fyra artiklar sorterades bort tidigt 

eftersom de inte svarade upp mot vårt syfte. 
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Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigas behov av information när en 

familjemedlem drabbats av stroke. Resultatet är uppdelat i fyra kategorier som behandlar 

information ur olika synvinklar såsom innehåll, tidpunkt, presentation och hinder. I varje 

huvudkategori finns underkategorier presenterade. 

Vi har valt att använda Travelbees (1971) omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Detta 

är en bred teori som tar upp många aspekter inom omvårdnad. En viktig del i teorin är 

interaktionen mellan människor. Eftersom ett fokus i denna litteraturstudie är mötet mellan 

anhöriga och oss som professionella sjuksköterskor kändes denna teori relevant för vårt syfte. 

 

Tidigare forskning har visat att anhöriga har ett stort informationsbehov men att anhöriga 

också upplever ett missnöje över den information de får, samt att de känner en brist på 

delaktighet i vården (Almborg et al., 2009; van der Smagt-Duijnstee, 2001). Vårt resultat 

visar att informationsbehovet är stort med många individuella delar som de ska informeras 

om. Ett komplext ”pussel” att få ihop inom den tidsram som idag erbjuds för information till 

de anhöriga. Det är också en uppgift för oss sjuksköterskor att lösa utifrån vår 

informationsskyldighet enligt Socialstyrelsen (2005) som skall uppfyllas samt att finna tid i 

vårt dagliga omvårdnadsarbete med hög arbetsbelastning.  

 

Vi fann i vår studie att informationsinnehållet är beroende av den anhöriges hälsotillstånd 

samt egen kunskapsnivå sedan tidigare. Generellt är det många medicinska frågor de första 

dagarna efter insjuknandet. Informationsbrist är orsak till frustration i vårdrelationen mellan 

oss som sjuksköterskor och anhöriga. En stor del av informationsinnehållet är psykosociala/ 

emotionella frågor. Frågorna förändras sedan över vårdtiden. Detta resultat stämmer väl 

överrens med tidigare forskning där vi som sjuksköterskor bör ta hänsyn till dessa variabler 

för att förbättra anhörigas informationsbehov och upplevda delaktighet (Almborg et al., 2009; 

Hanger et al., 1998). 

 

Vi fann i vårt resultat att anhöriga lätt glömmer sina egna fysiska primära behov de första 

dagarna (Lefebvre et al. 2008). De upplever också de psykosociala och känslomässiga 

behoven som stora. Det är då viktigt att kunna hjälpa anhöriga att finna strategier för att 

hantera stress och hur förändringar i det dagliga livet skall kunna fungera (MacIsaac et 



 

 

21 
 

al.2011). Förståelsen av egna känslomässiga reaktioner såsom ilska och frustration över den 

strokedrabbade är av betydelse. Ilskan och frustrationen är ofta beroende av den 

stressrelaterade situation de befinner sig i (Wallengren et al.2010). Detta överensstämmer med 

tidigare rapport i ämnet då en del anhöriga hamnar i en krisreaktion den första tiden efter 

insjuknandet (Forsberg- Wärleby, 2010). Vår uppgift som sjuksköterskor blir då att ge stöd 

till de anhöriga för att kunna bygga upp en ny framtid utifrån nya förutsättningar. Hopp 

innebär enligt Travelbee (1971) att det finns möjligheter att välja olika vägar i en svår 

situation. En väg att välja är via relevant information som vi ska förmedla i den 

mellanmänskliga relationen som sjuksköterskor för att bygga upp en tillit i relationen med 

anhöriga. 

 

Tidigt i vårdförlopppet fokuserar anhöriga på förståelse av diagnos och prognos (Garrett & 

Cowdell, 2005; Wallengren et al., 2010). Detta måste tillgodoses innan de är mottagliga för 

annan typ av information. Anhöriga önskar att bli informerade inom 24 timmar enligt 

Wachters-Kaufmann et al. (2005). Resultatet visar dock att endast 37 % faktiskt erhöll 

information inom denna tidsram. I detta tidiga skede är det viktigt för oss att ta initiativ till 

kontakt med anhöriga och skapa en bra mellanmänsklig relation som då kan erbjuda lindrat 

lidande och ett ökat välbefinnande (Dahlberg et al., 2009). Det gäller att finna en ”vändpunkt” 

då anhöriga är mottagliga för information. Vid denna vändpunkt startar deras väg för att 

kunna stabilisera sin kaotiska livssituation. Vi som sjuksköterskor måste därför ägna mer 

uppmärksamhet och empati till anhöriga för att öka deras möjligheter att finna ordning och 

stabilitet i sina liv och därmed finna sin egen vändpunkt (Wallengren, Friberg & Segersten, 

2008). 

 

Vårt resultat visar också på att den tidigare förmedlade informationen lätt glömts bort (Garrett 

& Cowdell, 2005). Det är då vi som sjuksköterskor måste erbjuda uppföljande information. 

Information bör förmedlas som en spiral där informationen ges om och om igen för att kunna 

bygga på befintlig kunskap och förstå innebörden av densamma (Lefebvre et al., 2008). Vi 

tolkar Travelbees (1971) teori som en möjlighet att ge en individanpassad information till 

anhöriga som är beroende av människors tidigare erfarenheter och kunskaper. I den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och anhöriga är de tidigare erfarenheterna 

viktiga för att vi ska kunna ge en individanpassad information. Anhörigas frågor förändras 

över tid och det finns även ett behov av information en lång tid efter utskrivning (Garrett & 

Cowdell, 2005). Resultat som väl överrensstämmer med tidigare forskning där Hanger et al., 
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(1998) visar på att frågorna förändras över tid och anhöriga fortsätter att ha obesvarade frågor 

även två år efter stroke. Det handlar inte bara om informationen i sig utan med den följer 

också bättre självförtroende och minskad oro. 

 

Det visar sig i vårt resultat att en kombination av att både verbal och skriftlig information ska 

ges. Informationen ska anpassas individuellt och finnas tillgänglig på flera språk och format 

(Garrett & Cowdell, 2005). Dessa anvisningar finns också definierade i Socialstyrelsen (2011) 

i syfte att anhöriga ska kunna bemötas på ett sätt som gör dem trygga och aktivt medverkande 

vid beslut och insatser. Skriftlig information bör ges som komplement till den verbala 

informationen och bör inte ges isolerat, men ger ett oumbärligt stöd när det kombineras med 

muntlig information (Eames et al., 2010; Wachters-Kaufmann et al., 2005). Informationen 

skall fokuseras på positiva aspekter, framgångar och förmågor (Lefebver et al., 2008). 

Informationen som vi skall förmedla bör därför inte ges slentrianmässigt. Den måste anpassas 

till den aktuella situationen och den anhöriges behov och lyfta fram det positiva i den 

drabbades situation. Kommunikationen måste få ta tid och vara tydlig. Anhöriga behöver få 

tid för reflektion. Enligt socialstyrelsens anvisningar (2011) är det generellt sett bra att 

kombinera skriftlig och muntlig information. Det är också bra att repetera informationen på 

olika sätt. En dialog i informationsöverföringen behövs mellan anhöriga och sjuksköterska för 

att skapa möjlighet till kompletterande frågor som uppföljning och återkoppling. 

 

Ett första steg mot individanpassad information till anhöriga är tolkar vi Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori att sjuksköterskan bortser från sina egna förutfattade meningar och ser 

anhöriga som unika individer och för att fullt ut ge en individanpassad information krävs en 

mellanmänsklig relation. I den mellanmänskliga relationen krävs förmågan att känna empati, 

förståelse och inlevelseförmåga med den anhörige, att kunna förmedla en bra information för 

att skapa struktur och hopp för framtiden samt göra anhöriga delaktiga. 

 I resultatet framkommer att anhöriga söker information på nätet i större utsträckning än 

tidigare. Detta är också något som uppmärksammats i en norsk pilotstudie där det undersöktes 

hur användning av information och kommunikationsteknologin hos äldre anhöriga till 

strokedrabbade kunde bli till hjälp. Internet användes till praktiskt information och till kontakt 

med andra anhöriga i samma situation (Torp, Hansson, Hauge, Ulstein och Magnusson, 

2008). 
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I vårt resultat upptäckter vi att det fanns många hinder vid informationsöverföringen som var 

ny kunskap för oss. Ett hinder är passande och lättåtkomlig information med undvikande av 

”sjukhusspråk” och ”medicinska jargonger” (Eames et al., 2010). Detta är något som vi som 

sjuksköterskor i vården lätt kan åtgärda till det bättre genom eftertanke vid information till 

anhöriga. Det är också viktigt att tänka på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi 

måste kunna förmedla information på andra språk. Idag finns enligt Riks-stroke (2010) 

skriftlig information utgiven på endast fyra språk (svenska, finska, engelska och arabiska). 

Vi anser att detta är anmärkningsvärt med tanke på det mångkulturella samhället och det kan 

påverka vården till det sämre. Detta tycker vi är ett onödigt hinder som lätt skulle kunna 

åtgärdas för att anhöriga ska få möjlighet att tolka informationen. Ur ett användarperspektiv 

kan information uppstå först när ett meddelande tolkas av mottagaren (Nationalencyklopedin, 

1992). 

 

Anhöriga påtalar brist i kommunikationen med vårdpersonalen. De förväntar sig att 

vårdpersonalen tar kontakt och berättar om vårdförloppet. De uppfattar begränsade resurser 

från vårdpersonalen ”personalen är överbelastad”, ”ingen har tid”och ” läkare har för liten tid 

att förklara vad som hänt”. Anhöriga upplever det också speciellt viktigt att bli respektfullt 

bemötta och att bli lyssnade på, vilket resulterade i en förbättrad livskvalitet (Krevers & 

Öberg, 2011). 90 % rapporterade otillfredsställda behov av tillgång till vårdpersonal att 

samtala med och de anhöriga känner sig ofta utanför i vården och detta medför en sämre 

känsla för delaktighet (Mac Isaac et al., 2011).  Kvalitén i vården tror vi påtagligt skulle 

kunna förbättras genom att mer tid finns för kommunikation och dokumentation mellan olika 

personalkategorier och till anhöriga. God dokumentation krävs av alla yrkesprofessioner för 

att få en bra och kontinuerlig sammanställning av fakta. Detta ger en mer samordnad 

informationsöverföring till anhöriga (Wachters-Kaufmann et al., 2005). 

 

Vi får heller inte glömma bort de olika kulturella bakgrunder som finns i ett mångkulturellt 

samhälle t.ex. religion, livssyn, könsroller osv. men det är också viktigt att anhöriga får insikt 

i hur den svenska sjukvården fungerar. Det innebär att de får mer kunskap, delaktighet och 

möjlighet till att hantera sjukdom/ funktionshinder och den förändrade situationen.  

Forsberg-Wärleby (2010) anser att det är av stor betydelse att den anhörige blir bemött utifrån 

sin egen förståelse. Det är en förutsättning för ömsesidig kommunikation och för att 

informationen skall kunna leda till användbar kunskap. När anhöriga blir sedda av 

vårdpersonal blir de mycket tillfredställda och det blir lättare att gå vidare i situationen. Allt 
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indikerade på att regelbunden kontakt ”face to face” underlättar (MacKenzie et al., 2007). Vi 

tolkar här Travelbees (1971) teori som en möjlighet att utforma individanpassad omsorg om 

den anhörige och se han/hon som en unik individ.  

 

Individuellt utformad information är det som återkommer i flera artiklar som högt prioriterat 

för anhöriga (Krevers & Öberg, 2011; Lefebvre et al., 2008; Garrett & Cowdell, 2005). 

Socialstyrelsen (2011) förordar också individuellt anpassad information. Utgångspunkt för 

vårdgivarens direktiv är bland annat bemötande och kommunikation som en del i 

kvalitetsarbetet. I den situation de anhöriga befinner sig i är det naturligtvis inte lätt att 

komma ihåg allt som sägs, att få tid till reflektion och att ställa frågor. Förmågan att ta in och 

tolka information är ofta påverkad varför information bör ges vid upprepande tillfällen och i 

sådan form att den möter den enskildes aktuella behov och förmåga (Socialstyrelsen, 2006). 

Vi är övertygade om att informationssamtalen idag är en relativt svag länk i vårdkedjan men 

genom socialstyrelsens nya riktlinjer om vår skyldighet att informera från 2011 kommer detta 

att uppmärksammas i större skala. Anhöriga blir genom en bra information mer delaktiga och 

förberedda på den förändrade livssituationen och i förlängningen kommer det även den 

strokedrabbade tillgodo. 

 

 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Den norska pilotstudie av Torp et al., (2008) där det undersöktes hur användning av 

information och kommunikationsteknologin hos äldre anhöriga till strokedrabbade användes i 

hemmet, gav oss en ide som förhoppningsvis kan vidareutvecklas. Vi tror nämligen att det i 

framtida arbete finns möjligheter att utveckla information och kommunikations teknologin via 

Internet i Sverige. För att kunna informera anhöriga seriöst och kvalitetssäkert har EU-

kommissionen fastsällt regler för hälsorelaterad information på Internet (Socialstyrelsen, 

2011). Att utforma stroke information och undervisning så väl som information om 

tillförlitliga informationssidor om stroke till anhöriga skulle kunna utvecklas ytterligare 

genom forskning inom detta ämne. 
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Slutsats 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa anhörigas behov av information 

när en anhörig drabbas av stroke. Vi har fått ta del av mycket ny kunskap ur ett 

anhörigperspektiv. Speciellt intressant har varit att bli införstådd med de hinder som fanns vid 

informationsöverföringen och hur vi måste bli medvetna om dessa för att erhålla ett bra 

mellanmänskligt möte med tillit och empati för den anhörige. Genom detta arbete ökar våra 

möjligheter att utföra vårt informationsarbete på ett mer vetenskapligt utformat sätt. 

Litteraturstudien har gett oss möjlighet att fördjupa oss i ämnet och den har även varit 

kompetensutvecklande. Det är viktigt att säkerställa för anhöriga att de är ordentligt 

informerade och att den information de får matchar deras behov och önskemål, och dessutom 

lätt kan överföras till det dagliga livet (Lefebvre et al., 2008 ). 
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BILAGA I    DATABASSÖKNING 

 
Tabell 1: Sökningar i Chinal 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr 

1 Stroke 10.707 0 0 0   

2 Information 

needs 

1.104 0 0 0   

3 Family 16.982 0 0 0   

4 Spouses 1.509 0 0 0   

 1 AND 2 31 31 21  6 1 3,(5),(6),(8),(9) 

 1 AND 2 

AND 3 

12 12 7  4 2 (5),6,8,(9) 

 1 AND 2 

AND 4 

2 2 2    1   

 

Tabell 2: Sökningar i PsycInfo 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa  

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstrakt 

 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr 

1 Stroke 6.522 0 0 0   

2 Informa

tion  

needs 

5.670 0 0 0   

3 Family 41.614 0 0 0   

4 Spouses 2.494 0 0 0   

 1 AND 

2 

90 90  0        0   

 1 AND 

2 AND 

3 

24 24 4        4 3 5, 7, 9 

 1 AND 

2 AND 

4  

1 1   1        0   
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Tabell 3: Sökningar i PubMed   

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa  

abstrakt 

 

Antal 

lästa  

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr 

1 Stoke 32.954 0 0    

2 Information 

needs 

4.096 0 0    

3 Family 67.714 0 0    

4 Spouses 2.556 0 0    

 1 AND 2 97 97  0          

 1 AND 2 

AND 3 

25 25   11    6 2 1,2,(3),(5),(7), 

(8) 

 1 AND 2 

AND 4 

1 1     1         1 0  
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BILAGA II   Checklista kvalitativa artiklar 

 
Checklista för kvalitativa artiklar  

 
Modifierad granskningsmall: (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Ja-svar ger 1 poäng. Nej-svar ger 0 poäng. Max 27 p. 

 

A. Syftet med studien ?  1 p. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts ? 1p. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen ? 1p. 

Ja             Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 1p. 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja            Nej  

Var genomfördes undersökningen? 1p. 

Urval-finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1p. 

Vilka urvalsmetoder användes? 1p. 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen  lämplig? 1p. 

Ja            Nej 

 

C.  Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet( var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

1p. 
Ja           Nej  

Beskriv: 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt(vilken typ av frågor användes etc.)? 1p. 

Beskriv: 

Ange datainsamligsmetod: 1p. 

ostrukturerade intervjuer 

halvstrukturerade intervjuer 

fokusgrupper 

observationer 

video-/bandinspelning 

skrivna texter eller anteckningar 

Är data systematiskt samlade( finns intervjuguide/studieprotokoll)? 1p. 

Ja         Nej 
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D Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

Ange om: 

teman är utvecklade som begrepp 1p. 

det finns episodiskt presenterade citat 1p. 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 1p. 

svaren är kodade 1p. 

 

Resultatbeskrivning : 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 1p. 

Ja           Nej 

Är resultaten trovärdiga ( källor bör anges)? 1p. 

Ja           Nej 

Är resultaten pålitliga(undersökningens och foskarens trovärdighet)? 1p. 

Ja           Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 1p. 

Ja           Nej 

Är resultaten återförd och diskuterade med undersökningsgruppen? 1p. 

Ja         Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 1p. 

Ja         Nej 

 

E  Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 1p. 

Ja          Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 1p. 

Ja           Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 1p. 

Ja          Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 1p. 

Ja          Nej 

Finns risk för bias? 1p. 

Ja           Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja            Nej 

Om nej,   varför inte? 

Ja           Nej 

Ska artikeln inkluderas? 
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BILAGA III  Checklista kvantitativa artiklar 

 
Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier 

 
Modifierad granskningsmall: (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Ja-svar ger 1 poäng. Nej-svar ger 0 poäng. Max 17 p. 

  
A. Syftet med studien ? 1p. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 1p. 

Ja        Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 1p. 

Ja       Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 1p. 

Vilka är exklusionskriterierna? 1p. 

Vilken urvalsmetod användes? 1p. 

Randomiserat urval 

Obundet slumpmässigt urval 

Kvoturval 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 

Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 1p. 

Ja     Nej 

Var genomfördes undersökningen? 1p. 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 1p. 

 

C.  Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes ? 

Var reliabiliteten beräknad? 1p. 

Ja      Nej 

Var validiteten diskuterad ? 1p. 

Ja      Nej 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja      Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 1p. 

Ja      Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? 1p. 

Ja       Nej 
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Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 1p. 

Ja      Nej 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 1p. 

Instämmer du? 

Ja      Nej 

 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 1p. 

Ja       Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 1p. 

Ja      Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja      Nej 

 

 

Motivera varför eller varför inte
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Bilaga IV  Artikelmatris 
 

Nr Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Eames, S.,  Hoffmann, T., Worrall, L. & 

Read, S. 2010, 

Australia 

Top Stroke Rehabilitation: 

Stroke Patients´ and  Carers´ 

Perception of  Barriers to 

Accessing Stroke Information 

Identifiera barriärerna för 

tillträde och förståelse av 

information, förmedlad till 

denna målgrupp.  

 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer. 132 patienter och 

44 vårdgivare intervjuades. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Tre kategorier av barriärer 

identifierades. 

1.Begränsad tillgänglighet och 

passande information. 

2. Barriärer i sjukhusmiljön.  

3. Patient och vårdar barriärer. 

Hög 

24/27 

(88%) 

2 Garett, D. & Cowdell,F.  

2005, 

United Kingdom 

Nursing Older People: 

Information needs of patients 

and carers following stroke 

Beskriva det upplevda 

informationsbehovet hos 

patienter och anhöriga 2, 

20 och 90 dagar efter 

strokeinsjuknande.  

Kvalitativ metod 

Modifierad grounded theory 

Intervjuer  med totalt  16 

patienter och anhöriga 

Öppna frågor. Analys: 

koder, kategorier. 

Rekommendationer gjordes  

beträffande hur, när, vem och i vilken 

form informationen skall förmedlas. 

Hög 

22/27 

(81%) 

3 Hoffmann, T, & McKenna, K. 

 2006, 

Australia 

Patient Education and 

Counseling: Analysis of stroke 

patients´ and carers´ reading 

ability and content and design 

of written materials: 

Recommendations for 

improwing written stroke 

information 

Utvärdera läsförmågan hos 

patienter efter stroke samt 

de anhörigas läsnivå. 

Karaktäristiskt skriven 

information avsedd för dem 

med tanke på innehåll och 

design. 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer med 57 patienter 

och 12 vårdare. Deras 

skriftliga informationsbehov 

på en akut strokeavdelning. 

Dataanalys med statistiskt 

program för social 

vetenskap. 

När man utvecklar skrivet 

informationsmaterial om stroke ska 

man tänka på läsförmågan och 

informationsbehovet hos mottagaren 

samt innehåll och design. 

Ett datasystem utvecklat att användas 

för att generera skräddarsytt material 

anpassat till informationsbehov och 

läsförmåga. 

Hög 

23/27 

(85%) 

4 Krevers, B. & Öberg , B. 

2011, 

Sweden 

Journal of Rehabilitation 

Medicin: Support/Services and 

family carers of persons with 

stroke impairment: perceived 

importance and services 

received 

Att undersöka vad anhöriga 

till personer med stroke 

uppfattar som viktigt i stöd 

och information i relation 

till den upplevda bördan 

uppdelad i två grupper. 

Kvalitativ metod. Urval 

med tvärsnittsstudie. 

183 anhöriga intervjuades 

med strukturerade frågor. 

Anhöriga var uppdelade i 

två grupper beroende på 

upplevd låg/hög börda. 

Information, lindring, rådgivning och 

stöttning är tjänster högt värderade. 

Det är individuellt vad man som 

anhörig anser vara viktigt. 

Hög 

22/27 

(81%) 
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Nr Författare, år, land Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Lefebvre, H., Josée Levert, M., Pelchat, D.& 

Gauvin Lepage,J. 

2008, 

Canada 

 

 

 

 

Canadian Journal of Nursing 

Research: 

Nature, Sources, and Impact of 

Information on the Adjustment 

of Family Caregivers: A Pilot 

Project 

Att beskriva  behov, källor 

och stategier för 

information hos anhöriga 

Samt vårdrelationen med 

övrig personal 

Kvalitativ metod. 

Focusgruppsintervjuer med 

semistruktuerade frågor. 

Kvalitativ innehållsanalys 

6 anhöriga samt 8 

vårdpersonal deltog 

Livserfarenhet var den huvudsakliga 

källan till kunskap. Behov av 

individuell utformad information. 

Kombination av skriftlig och muntlig 

information. 

Hög 

22/27 

(81%) 

6 MacIsaac, L.,Harrison, M.,Buchanan, D.& 

Hopman,W. 

2011 

Canada 

Journal of Neuroscience 

Nursing. 

Supportive Care Needs After an 

Acute Stroke: A descriptive 

Enquiry of 

Caregivers´Perspective 

Att identifiera det vida 

spectrum av behov som 

anhöriga till strokepatienter 

har undersjukhusvistelse 

och för att förbättra 

överflyttning till andra 

vårdnivåer. 

Kvantitativ /Kvalitativ 

Mixad metod 

Skattningsskala(SCANS) 

samt focusgrupp användes. 

Analys med SPSS för 

Windows version 16  och 

innehållsanalys 

10 anhöriga deltog 

Anhöriga önskar en struktur för att 

kunna identifiera individuella behov 

för en lyckad övergång till  hemmet. 

Hög 

15/17 

(87%) 

Hög 

22/27 

(81%) 

7 MacKenzie, A.,Perry, l.,Lockhart, E.,Cottee, 

M.,Cloud, G.& Mann, H. 

2007 

United Kingdom 

Disability and Rehabilitation:  

Family carers of stroke 

survivors: needs, knowledge, 

satisfaction and competence in 

caring 

Undersöka stöd som krävs 

av anhöriga till 

strokepatienter. 

Undersöka behovet av 

kunskap, tillfredställelse 

samt kompetens före och 4-

6 veckor efter ett 

strokeinsjuknande 

Kvantitativ/ Kvalitativ 

Mixad metod 

Olika skattningsskalor 

användes. CAS,  KOS, 

SCQ,SSS och BI samt 

intervjuer med oppna frågor 

Dataanalys med SPSS  för 

Windows version 

11/Kvalitativ 

innehållsanalys. 

37 anhöriga fullföljde 

studien 

Information om psykologiska och 

känslomässiga problem var 

prioriterade. Yngre kvinnliga anhöriga 

spec.icke vita etniska grupper 

rappoterar lägre vårdkompetensnivåer. 

Kunskaper om riskfaktorer var låga i 

alla grupper. 

Hög 

14/17 

(82%) 
 

Medel 

 
21/27 

 

(78%) 
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 Författare, år, land Tidskrift, tidning Syfte Metod Resultat Kvalitet 

8 Wachters-Kaufmann,C., Schuling, J.,The, H.& 

Meyboom-de Jong, B. 

2005, 

The Netherlands 

Patient Education and 

Counseling: 

Actual and desired information 

provision after a stroke 

Undersöker hur  

informationen faktiskt 

lämnades till stroke pat. 

och deras anhöriga samt 

hur de föredrar att bli 

informerade. 

Kvalitativ metod 

Intervjuer enligt ett 

strukturerat frågeformulär. 

27 anhöriga intervjuades. 

Information önskas inom 24 timmar. 

Relevant skriftlig information. 

 Läkare, neurolog och sjukgymnaster 

är önskvärda informationsleverantörer. 

Bättre samordad strokeinformation 

efterfrågas. 

Hög 

22/27 

(81%) 

 

 

9 Wallengren,C.,Segesten, K.& Friberg,F. 

2010 

Sweden 

Journal of Clinical Nursing: 

Relatives´ information needs 

and the characteristics of their 

search for information- in the 

words of relatives of stroke 

survivors 

Undersöka anhörigas 

informationsbehov och 

egenskaper för 

informationssökning 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv design. 

Öppna intervjufrågor till 16 

svensktalande anhöriga. 

Frågorna ställdes strax efter 

insjuknandet samt en 

uppföljning sex månader 

efter. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Resultatet indikerar att 

informationsbehovet förändras över 

tid. Anhörigas informationssökning är 

relaterat till deras personliga 

engangemang, livssituation och 

tidigare kunskaper. 

Hög 

24/27 

(88%) 
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BILAGA V   ANALYSFÖRFARANDE 
 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

To know about 

diagnosis and 

prognosis; they 

also expressed an 

interest in 

prescribed 

medication. 

Diagnos, prognos 

och förskrivna 

läkemedel. 

Medicinsk 

information 

 

 

 

Medicinska 

frågor 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

innehåll 
Results of 

investigation and 

possible 

interventions 

Undersökningar 

och möjliga  

insatser-åtgärder 

Medicinsk 

information 

Caregivers 

reported 

experiencing a 

lack of energy and 

feeling tired 

Upplevelse av 

brist på energi och 

trötthet 

Fysisk  

information 

Fysiska behov 

Strategies for 

coping with 

stress, social 

support  

Strategier för att 

hantera stress, 

social stöd. 

Psykosocial 

information 

Psykosociala 

behov 

Carers were 

particularly 

concerned about 

emotional lability, 

sexual needs and 

recovery of 

speech 

Emotionell 

labilitet, sexuella 

behov och 

återhämtning av 

talförmåga 

Emotionell 

information 

 

 

Emotionella 

behov 

Dealing with 

stress and anxiety, 

sadness and grief, 

and the fear of 

another stroke 

Att hantera stress  

ångest, sorg och 

rädslan över  en 

ny stroke 

Emotionell 

information 

Caregivers were 

given information 

within 24 h of the 

stroke 

Information inom 

24 timmar  

24 timmar  

Första veckorna 

 

 

 

 

Informations 

tidpunkt 
From the first day 

to 2 weeks later 

Från första dygnet 

till inom 2 veckor  

1-14 dagar 

Caregivers would 

like to be 

informed once or 

twice(59%), three 

to six times(22%), 

or more 

frequently (19%) 

Anhöriga önskar 

att bli 

informerade vid 

upprepade 

tillfällen 

Information vid 

flera tillfällen 

Uppföljande 

information 
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The carres 

suggested that 

having it verbally 

and in writing 

would be useful  

Muntlig och 

skriftlig 

information 

Muntlig och 

skriftlig 

information 

 Verbal och 

skriftlig 

information  

 

 

 

 

Informations 

presentation Use of posters and 

videos may aid 

explanation and 

understanding 

Afficher och 

video för att få 

bättre förklaringar 

och förståelse 

Afficher och 

videos 

 

 

 

Visuell 

information Anatomical 

information 

should be given in 

pictorial or three-

dimensional 

formats 

Anatomisk 

information i 

bilder och tre-

dimentionella 

format 

Bilder, modeller, 

videos, 

röntgenbilder. 

 

 

 

  


