
 

 

 

 

En sjukdom – två drabbade 
-En systematisk litteraturstudie om hur parets liv 

förändras när en av dem har drabbats av stroke 
 

Självständigt arbete 15hp 

Författare: Frida Andersson, 

Emma Arvidsson och Heléne 

Christensson 

Termin: VT 14 

Ämne: Vårdvetenskap 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Varje år insjuknar ca 30 000 svenskar i stroke. Stroke är ett tillstånd som 

ofta leder till allvarliga funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna påverkar inte 

bara den strokedrabbade utan även dess partner.  

Syfte: Att belysa hur parets liv förändras efter att en av dem har insjuknat i stroke. 

Frågeställningar: Vilka emotionella förändringar upplever paret? Vilka sociala 

förändringar upplever paret? Hur påverkas parets sexualliv?   

Metod: Metoden vi använde oss av var en systematisk litteraturstudie. Tolv 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i studien. 

Artiklarna analyserades med inspiration från Friberg (2012)  

Resultat: Resultatet beskrevs utifrån tre frågeställningar och sex kategorier. 

Kategorierna var känsloyttringar, ökad börda, behov av stöd, nedsatta kroppsfunktioner, 

dagliga aktiviteter och förändrad intimitet. Resultatet visade att den strokedrabbade och 

partnern fick förändrade roller i relationen efter en stroke. Det skedde en omfördelning 

av sysslor, partnern fick ökat ansvar vilket kunde upplevas som övermäktigt och 

svårhanterat. Parrelationen och sexuallivet påverkades efter stroken och det var viktigt 

att paret fann en acceptans i den nya livssituationen. 

Slutsats: Vår studie visar att både den strokedrabbade och partnern upplever 

emotionella och sociala förändringar samt fick ett förändrat sexualliv efter en stroke. 

För att motverka att paret får en försämrad relation efter stroken är det viktigt att vården 

ser paret ur ett helhetsperspektiv och vid behov erbjuder ett fortlöpande stöd. 

 

Nyckelord 
Stroke, par, sexualitet, relation. 
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1 Inledning 

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige. 

Varje år insjuknar ca 30 000 svenskar i stroke och medelåldern att drabbas är 75 år 

(Strokeförbundet, 2014; Jönsson, 2012). Sedan 1990-talet föreligger det en total 

minskning på nyinsjuknandet i stroke men det finns en tendens till ökning i åldrarna 35-

44 år för både kvinnor och män (Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2012). De 

strokedrabbade utgör en stor grupp som behöver medicinsk uppföljning och i de flesta 

fall stöd- och omsorgsinsatser från samhället. Stroke är den sjukdom som kräver flest 

vårddagar inom den somatiska sjukvården (Strokeförbundet, 2014). 

 

Eftersom strokedrabbade är en stor patientgrupp är sannolikheten stor att vi i vår 

yrkesutövning som sjuksköterskor träffar en strokedrabbad patient eller dennes partner, 

oavsett arbetsplats. En av författarna arbetar på en strokeenhet och har erfarenhet av att 

vården till största del inriktar sig på den strokedrabbades fysiska tillfrisknande.  

När vi diskuterade väcktes vår nyfikenhet om hur parets liv och deras relation förändras 

efter att en av dem har insjuknat i stroke. Vi anser att sexualiteten är en viktig del i 

relationen och av erfarenhet kommer ofta sexualiteten i skymundan inom den somatiska 

vården. Vi tycker att dessa aspekter är angelagna att belysa i denna systematiska 

litteraturstudie.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Stroke  

Stroke är ett engelskt namn och betyder egentligen slag. Ibland kallas därför sjukdomen 

också för slaganfall här i Sverige (Terént, 2007). Stroke kan definieras som ett plötsligt 

fokalt neurologiskt bortfallssymtom, som orsakats av en cirkulationsstörning i hjärnans 

blodförsörjning och som varar i mer än 24 timmar (Jönsson, 2012). Begreppet stroke är 

ett samlingsnamn för tre tillstånd som drabbar blodförsörjningen till det centrala 

nervsystemet, dessa är hjärninfarkter, intracerebrala blödningar samt 

subaraknoidalblödningar. Av dessa tillstånd är infarkt (propp) i hjärnan den absolut 

vanligaste orsaken till att en patient drabbas av stroke. När blodtillförseln upphör till ett 

område i hjärnan till följd av en infarkt drabbas nervcellerna i det skadade området av 

akut syrebrist och dör nästan omedelbart. Akut behandling syftar därför till att rädda 
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området runt själva skadan, den så kallade penumbrazonen. I penumbrazonen finns 

skadade nervceller som fortfarande lever och kan räddas med hjälp av propplösande 

läkemedel. En blödning i hjärnan leder till att nervcellerna förstörs och olika nervbanor 

slits isär (Grefberg & Johansson, 2003). Beroende på vilken del av hjärnan som är 

drabbad får patienten olika typer av neurologiska symtom. En stroke kan i stort sett 

drabba vilken neurologisk funktion som helst och kan ge enstaka symtom eller stora 

kombinerade bortfall, beroende på skadans utbredning. Förutom motoriska och 

språkliga problem drabbas strokepatienten ofta av en mängd andra svårigheter som 

måste uppmärksammas för att vardagen skall kunna fungera igen. Dessa kan till 

exempel vara nutritionssvårigheter till följd av dysfagi, depression, nedsatt minne eller 

intiativförmåga, enorm trötthet samt nedsatt libido (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 

 

2.1.1 Funktionsnedsättningar efter stroke 

 

Nedan följer en beskrivning av några av de funktionsnedsättningar som en individ kan 

drabbas av efter en stroke. 

 

2.1.1.1 Nedsatt rörelseförmåga  

 

Den motoriska nedsättningen efter en stroke kan vara total (paralys) eller partiell 

(pares). Det vanligaste är att den strokedrabbade drabbas av en hemipares det vill säga 

en halvsidig försvagning. Svagheten kan tränas bort men ibland blir skadan bestående. 

Strokedrabbade som drabbats av en halvsidig förlamning eller försvagning får också 

ofta svårt med balansen, delvis på grund av att de omedvetet skjuter över sin 

kroppstyngd mot den svagare sidan (Jönsson, 2012). Förlamningar eller försvagningar 

leder till att den strokedrabbade får rörelsesvårigheter och ofta problem med att klara 

sitt personliga ADL (aktiviteter i det dagliga livet). I ADL ingår bland annat att sköta 

sin personliga hygien, klä på sig och gå på toaletten (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 

 

2.1.1.2 Ät och sväljsvårigheter 

 

Minst 40% av de strokedrabbade drabbas av någon typ av sväljsvårighet i den akuta 

fasen. I många fall återfår patienterna sväljförmågan under de första veckorna men för 

vissa patienter kan det bli ett kvarstående handikapp (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 
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En strokedrabbad kan drabbas av svårigheter att äta på grund av flertal olika faktorer, 

dels på grund av motoriska nedsättningar i armar och händer, dels av 

funktionsstörningar i ansiktets och munnens muskler eller förlamningar i svalget. En 

stroke kan också leda till nedsatt smak och luktförmåga samt nedsatt känsel i munnen. 

För en del strokedrabbade som drabbas av sväljsvårigheter räcker det att anpassa matens 

konsistens för att underlätta sväljningen. Mat kan till exempel mosas eller delas i små 

bitar men för några innebär det att de helt förlorar förmågan att svälja. De 

strokedrabbade som helt förlorar förmågan att svälja kan istället bli tvungna att få 

flytande näring direkt till magsäcken genom en sond eller PEG (Jönsson, 2012). 

Carlsson, Ehrenberg och Ehnfors (2004) beskriver i sin studie att många strokedrabbade 

upplever sina svårigheter att äta som ett stort handikapp. Detta blir speciellt tydligt i 

sociala sammanhang då många patienter upplever det genant att inte kunna hantera 

maten i munnen eller på tallriken på ett acceptabelt sätt. En del av de strokedrabbade 

klarar helt plötsligt inte av måltidssituationen själva och upplevelsen av att behöva bli 

matad och kanske spilla på sig kan ofta leda till ett stort lidande hos patienten (ibid). 

 

2.1.1.3 Kommunikationssvårigheter  

 

Några av de vanligaste kommunikationsstörningarna efter stroke är afasi, dysfasi samt 

dysartri. Afasi innebär att förmågan att tala är mycket nedsatt och patientens tal består 

ofta av någon enstaka fras till exempel Ja eller Nej. Det vanligaste är att den som 

drabbas av afasi har både expressiva och impressiva språksvårigheter. Detta innebär att 

patienten både har svårt att tala och förstå det som sägs. Dysfasi är en mildare grad av 

språksstörning och innebär att den drabbade har svårt att hitta vissa ord. Dysartri 

innebär att patienten har ett sluddrigt tal på grund av en motorisk eller sensorisk 

störning av talet. Patienter med dysartri får svårt att artikulera och använda rösten men 

har inga språkliga svårigheter till skillnad mot de patienter med afasi eller dysfasi 

(Jönsson, 2012). 

 

2.1.1.4 Förändrad sexualitet 

 

Alla människor är sexuella varelser från födseln men upptäckten av den sker ofta någon 

gång i tonåren (Langfeldt, 1986). Betydelsen av sexualiteten skiljer sig däremot mellan 

individer. För en del människor betyder sexualitet lust, för andra betyder det 

fortplantning, närhet, ett sätt att kommunicera, ett samspel mellan människor, 
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kroppsliga funktioner, största njutningen eller största kränkningen. Vi lever i ett 

sexualiserat samhälle, trots det finns det inte många ämnen som är så tabubelagda som 

just sexualitet (Hulter, 2004). Enligt Världshälsoorganisationen (2006) har alla 

människor rätt till sexuell hälsa oavsett sjudomstillstånd eller funktionshinder. För att 

sexuell hälsa ska upprätthållas är det viktigt att varje människas sexuella rättigheter 

respekteras och skyddas (ibid). 

 

En stroke kan påverka sexualdriften, manlig och kvinnlig erektion, ejakulation, 

lubrikation och orgasm negativt. Detta påverkar inte bara den strokedrabbade utan även 

eventuell partner och deras relation (Sundbäck, 2013). Hjärnskadans lokalisation 

förefaller inte spela så stor roll men det har visat sig att förekomsten av nedsatt lust och 

samlagsfrekvens var betydligt större efter en högersidig- än efter en vänstersidig 

hemisfärskada. Detta stödjer den hypotes om att den högra hjärnhalvan spelar större roll 

för människans normala sexuella funktioner än den vänstra (Lundberg, Löfgren- 

Mårtensson, 2013). Biverkan från läkemedel kan påverka den sexuella förmågan men 

även hjärnskadan kan ge hormonrubbningar som påverkar den sexuella förmågan 

(Hulter, 2004). Sexuella dysfunktioner kan även vara sekundära till hjärnskadans övriga 

effekter. Patienten kan vara begränsad i sin rörlighet efter till exempel förlamningar. 

Andra symtom kan vara  inkontinens som gör att patienten inte känner sig fräsch eller 

attraktiv. Minnesstörningar, minskad initiativförmåga och minskad självkänsla är 

psykologiska förändringar som kan uppstå (Sundbäck, 2013). Även nedstämdhet och 

depression, krisreaktion, oro över bristande förmåga och rädsla kan påverka och leda till 

hinder för sexuell aktivitet. Partnern kan bli mindre sexuellt intresserad på grund av 

betungande vårdinsatser och kommunikation kan försvåras efter att den strokedrabbade 

blivit personlighetsförändrad och eventuellt drabbad av afasi. Det är viktigt att tidigt i 

behandlingsförloppet uppmärksamma sexualiteten och eventuell oro kopplat till 

sexualitet och parrelationen (Hulter, 2004). De som drabbas av stroke är ofta äldre och 

med det följer åldersrelaterade sexuella problem. Förekomsten av depression är vanligt 

hos strokedrabbade och påverkar indirekt sexualiteten negativt. Att behandla 

depressionen har därför en positiv inverkan på sexualiteten. En annan orsak till minskad 

sexuell aktivitet kan vara oro för att ånyo drabbas av stroke. Det finns inget skäl att 

avstå från sexuell aktivitet då det inte finns någon forskning som påvisar ökad risk för 

ny stroke i samband med sexuell aktivitet (Sundbäck, 2013). 
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2.1.2 Strokevård 

 

Sjukvården bör sträva efter att vårda alla patienter som drabbas av akut stroke på en 

speciell strokeenhet. Vård på strokeenhet har nämligen i ett flertal studier visats sig ha 

gynnsamma effekter på de strokedrabbades aktivitetsnivå vid uppföljning flera år senare 

(Socialstyrelsen, 2009). En strokeenhet är en slutenvårdsavdelning på sjukhuset som i 

huvudsak vårdar patienter med stroke, oftast både i den akuta fasen av sjukdomen samt i 

rehabiliteringsfasen. På en strokeenhet är det vanligt att olika yrkeskategorier med 

expertkunskap inom stroke och rehabilitering bildar ett team som gemensamt arbetar 

med patienten utifrån var och ens specifika profession. Strokeinsjuknandet upplevs ofta 

stressande för såväl den drabbade som dennes partner och att då få möta vårdpersonal 

som är lugn och förklarande och har goda kunskaper inom strokesjukvård har visat sig 

vara värdefullt för den fortsatta vården (Jönsson, 2012). Enligt Hälso och 

Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har den strokedrabbade rätt till att få individanpassad 

information angående sin vård och behandling, men om den drabbade inte själv är 

mottaglig för informationen ska information istället ges till närmsta anhörig. Jönsson 

(2012) beskriver att om både den strokedrabbade och dennes partner får vara delaktig i 

vården på strokeenheten bidrar detta till en ökad kunskap hos dem båda som i sin tur 

kan vara avgörande för hur paret klarar av vardagen efter utskrivningen från sjukhuset 

(Jönsson, 2012). Alla strokedrabbade har rätt till rehabilitering och på senare år har det 

blivit allt vanligare att detta kan ske i det egna hemmet genom mobila 

rehabiliteringsteam. Genom att erbjuda hemrehabilitering kan utskrivning från sjukhus 

ske tidigare och de strokedrabbades rehabilitering blir mer individanpassad och 

utformad efter deras hemmiljö (Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

2.2 Relation 

Relation är i Svenska akademiens ordlista (2002) förklarat som ett förhållande eller 

förbindelse. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att för att en person ska kunna uppnå hälsa 

behövs fenomenet trygghet. Trygghet finner en person ofta bland välbekanta personer 

och platser. När en person hamnar i en miljö där trygghet saknas, exempelvis på 

sjukhus, är välbekanta personer viktigt för att uppnå en grad av trygghet igen. Denna 

trygghet finns ofta i relationen med en närstående. En närstående kan enligt Dahlberg 
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och Segesten (2010) vara vem som helst, det är upp till patienten att avgöra vem den 

anser sig ha som närstående. Wright, Watson och Bell (2002) förklarar att relationen 

mellan patient och närstående är avgörande för om patienten ska uppnå hälsa i sin 

sjukdomssituation. Det är de närståendes reaktioner på sjukdomen eller händelsen som 

avgör om patienten kommer kunna uppleva hälsa i situationen. Patienten reagerar 

starkare på de närståendes reaktioner än på beskedet de får om sjukdom. Detta gör att 

relationen till närstående är viktig i en vårdsituation och att de närstående inte ska 

glömmas bort utan inkluderas till stor del (ibid). 

 

2.3 Teoretisk referensram 
 

Vi valde att studera systemteorin för att få ökad förståelse för hur en strokedrabbad och 

dess partner påverkas i en förändrad livssituation som det blir efter en allvarlig 

sjukdom, till exempel stroke.  

 

2.3.1 Systemteori 

 

En av systemteorins grundare är Gregory Bateson och han baserar sin teori på att allt 

måste ses i ett sammanhang. Helheten är en hörnsten i systemteorin som går före 

delarna. Delarna i detta sammanhang kan ses som de olika personerna i parrelationen 

och helheten är paret. Att vårda en person enligt systemteori handlar om att tänka i 

nivåer, att ha ett helhetstänk och se individen i det system som den befinner sig i. 

Gregory Bateson upptäcke double-bind-hypotesen som innebär att partnern till den 

drabbade kommunicerar en sak via ord och en annan via handling och kroppsspråk 

(Öquist, 2008). Watzlawick, Weakland och Fisch (1978) menar att det inte behöver vara 

ett motsattsförhållande mellan det ursprungliga och förändringen utan de betraktar det 

som en helhet som står varandra nära. Ordet förändring kan därför ha två innebörder. 

Dels har vi själva förändringen som pågår inom ett system som ensamt är konstant från 

ett tillstånd till ett annat. Dels har vi förändringen av själva systemet vilket påverkas av 

yttre faktorer (ibid).  

 

Systemteorin beskriver att det i livet pågår en ständig kamp mellan restriktion och frihet 

eller stabilitet och förändring. Den konstanta kampen står för det säkra och förutsägbara 

men det är också viktigt med variation i livet för att må bra. En förändring innebär att 

bryta ordningen för att kunna ta sig vidare. Detta leder till oordning och kaos men i 
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lagom dos kan detta utnyttjas för att få till en förändring utan att det blir ett hot som 

personen måste värja sig emot. För att det ska kunna bli en ny ordning måste det finnas 

tid för att alla bitar ska falla på plats (Öqvist, 2008). Tomm (2003) vidareutvecklar detta 

resonemang genom att säga att det är omöjligt att en förändring inom systemet inte 

påverkar helheten. När en partner drabbas av stroke leder det ofta till en förändrad 

livssituation för såväl den drabbade som för partnern. Detta genom att 

interaktionsmönstret mellan paret förändras och det i sig medför att hela systemet bli 

annorlunda (Tomm, 2003). I mötet med patient och anhörig ska personalen i ett 

systemperspektiv vara neutral och se hela systemet framför sig och inte någon enskild 

del. För att vara professionell och empatisk är det viktigt att kunna ta ett steg tillbaka för 

att kunna se helheter och sammanhang (Öquist, 2008). 

 

3 Begreppsdefinition 

I vår studie benämns den person som har drabbats av stroke för den strokdrabbade eller 

den drabbade. Den person som har en intim relation med den strokedrabbade benämns 

som partner. 

 

4 Problemformulering 

Stroke är den vanligaste sjukdomen som leder till funktionsnedsättningar hos vuxna i 

Sverige. Vanliga funktionsnedsättningar efter stroke kan vara ätsvårigheter, 

kommunikationssvårigheter och nedsatt rörelseförmåga (Jönsson, 2012). Stroke är ett 

kroniskt tillstånd och den strokedrabbade har vanligtvis ett stort behov av stöd och 

omsorgsinsatser från samhället (Strokeförbundet, 2014).   

 

Vi antar att funktionsnedsättningarna inte bara blir ett problem för den som har drabbats 

av stroke utan även för dess partner. Funderingar väcktes hos oss om hur parets liv 

förändras efter en stroke. Med tanke på alla de fysiska förändringar som en stroke 

innebär för den drabbade borde det rimligtvis ske även emotionella och sociala 

förändringar i parets relation. Våra erfarenheter är att strokevården lägger mest fokus på 

den drabbades fysiska tillfrisknande. Vi upplever att partnern ofta används som ett stöd 

och en resurs i vårdprocessen för att få det praktiska i vardagen att fungera, men att det 

sällan tas någon hänsyn till partnerns egna känslor och funderingar. Vi tror också att 

paret är i behov av hjälp och stöd på ett emotionellt plan i deras nya livssituation. Vi 
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anser att sexualiteten är en viktigt del i varje människas liv och vår nyfikenhet väcktes 

över hur parets sexualliv påverkas efter att en av dem insjuknat i stroke. Allgier och 

Allgier (2000) menar att sexualiteten påverkas av både en persons fysiska och psykiska 

mående samt kvaliteten på relationen. För att erbjuda god vård anser vi att det är viktigt 

att ha ett helhetsperspektiv och se hela paret i ett sammanhang så tillfriskandet för den 

strokedrabbade ska kunna ske så optimalt som möjligt.  

 

5 Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa hur parets liv förändras efter 

att en av dem har insjuknat i stroke. 

 

6 Frågeställningar 

Vilka emotionella förändringar upplever paret?  

Vilka sociala förändringar upplever paret? 

Hur påverkas parets sexualliv?   

 

7 Metod 

7.1 Studiedesign 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod för att besvara vårt syfte. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en systematisk litteraturstudie att 

forskningsresultat från tidigare gjorda empiriska studier sammanställs för att beskriva 

ett specifikt problemområde. Sammanställningen görs genom att utgå från en tydligt 

formulerad frågeställning för att sedan systematiskt söka, kritiskt granska och analysera 

vetenskapliga artiklar (idib). 

 

För att resultatet i en systematisk litteraturstudie ska bli så trovärdigt som möjligt ska 

endast förstahandskällor användas. Redan befintliga litteraturöversikter ska inte 

användas då dessa innehåller resultat som redan tolkats (Polit & Beck, 2004). 
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7.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Vi valde artiklar som svarade på vår studies syfte. I studien inkluderades vetenskapliga 

artiklar som var skrivna på engelska. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades. Ytterligare ett inklusionskriterie var att studien skulle handla om 

parrelation och inte om vårdrelation. Alla stroketillstånd inkluderades, såväl stora som 

små skador. Studier gjorda på personer som vid insjuknade var under 18 år samt artiklar 

äldre än tio år exkluderades. Lika så exkluderades studier där de insjuknade enbart var 

över 65 år samt artiklar som bara fokuserade på det ena könets upplevelser. Par 

definierade vi som att de levde under samma tak och hade ett intimt förhållande.  

 

7.3 Sökning och urval 

Då ämnesområdet var vårdvetenskap valde vi att söka efter artiklar i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Enligt Willman och Stoltz (2002) är Cinahl en 

förkortning av Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature och innehåller 

artiklar som till stor del handlar om omvårdnad. PubMed är enligt Backman (2008) en 

databas som innehåller Medline. Enligt Willman och Stoltz (2002) är Medline 

primärdatabasen för artiklar som innehåller omvårdnad, medicin, odontologi, hälso- och 

sjukvård samt veterinärmedicin. Vi valde att även söka i PsycINFO för att få kunskap 

om hur personerna i parrelationen kände och vad de hade för tankar. Backman (2008) 

beskriver PsycINFO som en databas med beteendevetenskapliga artiklar. Vi utförde ett 

antal provsökningar innan vi påbörjade vår systematiska sökning. Provsökningar är 

enligt Friberg (2012) ett bra sätt att lära känna databaserna. För att vi skulle finna de 

bästa sökorden använde vi oss av de olika ämnesordlistorna i databaserna. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) heter dessa ordlistor vanligvis Thesaurus eller MeSH. 

Vi skrev in vårt sökord för att därefter få fram vad den valda databasen hade för hierarki 

kring detta ord. Genom detta förfarande kunde vi få förslag på andra sökord som ledde 

till fler relevanta träffar för just vårt syfte. 

 

I de fall där antalet översteg 100 träffar valde vi att smala av sökningen genom tillägg 

av sökord. Detta medförde att antalet sökträffar minskade i antal och i de sökningar där 

antalet träffar blev färre än 100 lästes artiklarnas titlar. I de fall vi ansåg att titeln 

passade vårt syfte gick vi vidare och läste abstraktet.  
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Vid sökningar går det att kombinera orden i grupper på olika sätt med så kallade 

Booleska operatorer som AND och OR. AND innebär att artiklar som innehåller både 

ord A och ord B inkluderas. AND är vanligt att använda vid en smalare och mer 

specifik sökning. Används OR ska ord A och/eller ord B inkluderas, detta ger en 

bredare sökning (Willman & Stoltz, 2002).  

 

Efter att vi valt ut passande sökord till vårt syfte började vi vår sökning i Cinahl. De 

sökord som vi använde var stroke, spouses och sexuality. Vi utförde sökningar med de 

inklusions- och exklusionskriterier vi hade valt och fick fram ett antal artiklar. Efter 

denna sökning saknade vi artiklar som beskrev hur relationen såg ut eller förändrades 

efter stroken. Det gjorde att vi tillförde ordet relationship i sökningen och fick på så sätt 

fler sökträffar på lämpliga artiklar. Vi fortsatte vår sökning i PubMed och valde 

lämpliga sökord med hjälp av MeSH termer. De sökord som vi använde oss av även här 

var stroke, spouses och sexuality. Detta gav oss inte så många nya artiklar för de flesta 

artiklar vi fann relevanta hade vi redan funnit i Cinahl. Vi valde därför att gå vidare med 

att göra ytterligare en sökning i PubMed med andra sökord. De sökord vi använde oss 

av var stroke, stroke/psychology, sexual dysfunktion- physiological, sexual dysfunktion- 

psychological, spouses och family relations. Vi satte ihop de olika sökorden i grupper 

med OR emellan för att bredda sökningen, sexual dysfunktion- physiological OR sexual 

dysfunktion- psychological för att få både de artiklar som handlade om fysiska men även 

psykiska problem. Vi satte ihop stroke OR stroke/psychology i en grupp för att få allt 

som handlade om stroke och även om stroke ur ett mer psykologiskt perspektiv. Vi satte 

även ihop spouses OR family relations till en grupp för att få fram artiklar som handlade 

om parrelationen. För att finna artiklar som handlar om psykologiska förändringar i 

parets relation gick vi vidare med en sökning i PsycINFO. Här passade det inte att 

använda stroke som sökord utan enligt deras ämnesordlistor var det bättre att välja 

cerebrovascular accident. Vi använde även sexuality och gruppen spouses OR 

relationship quality. Vi valde att göra en grupp av spouses och relationship quality för 

att ämnesordlistorna lade det som förslag, detta för att vi inte skulle förbise några 

artiklar.  

 

Efter sökning i databaserna valde vi att göra en manuell sökning i de funna artiklarnas 

referenslistor. Dock fann vi inget ytterligare material som passade vårt syfte. 

Sökträffar redovisas i bilaga 1.  
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Vi skrev ut 16 artiklar och beställde fyra artiklar i full text för vidare genomläsning. När 

vi hade läst igenom artiklarna valdes några bort på grund av att de inte besvarade vår 

studies syfte. 

 

7.4 Kvalitetsgranskning 

De 13 artiklar som återstod efter en första genomläsning gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Detta gjordes genom en modifierad granskningsmall (bilaga 2) som 

utgick ifrån Willman och Stoltz (2002) samt Forsberg och Wengström (2008). 

Anledningen till att vi valde att modifiera vår granskningsmall var på grund av att vi 

ansåg att Willman och Stoltz (2002) inte täckte alla delar så som vi önskade. Vi valde 

därför att komplettera med frågor från Forsberg och Wengström (2008). Orsaken till att 

vi inte enbart valde Forsberg och Wengström (2008) var att vi ansåg den för detaljerad. 

 

Besvarades frågan med ja i granskningsmallen fick artikeln 1 poäng, nej eller vet ej gav 

0 poäng. Maxpoäng blev 12 poäng för både de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna. 

Artiklarna bedömdes med dessa kvalitetsintervall: låg 0-4 poäng, medel 5-8 poäng, eller 

hög kvalitet 9-12 poäng. Vi granskade artiklarna både tillsammans och var för sig för att 

höja kvaliten på vår granskning. Vi började med att granska flertalet av våra artiklar 

tillsammans för att vi skulle få en överrensstämmelse i vår bedömning. De 12 artiklar 

som gick vidare för analys och inkluderades i vår systematiska litteraturstudie  

redovisas i en artikelmatris (bilaga 3). Den artikel som vi valde bort hade stort bortfall i 

svarsfrekvensen och fick låg kvalitet i vår granskning.  

 

7.5 Analys 

När vi genomförde vår analys av artiklarna var vi inspirerade av Friberg (2012). Det 

som inspirerade oss var Fribergs (2012) sätt att bryta ner helheter till delar för att sedan 

skapa en ny helhet. Vi valde att ha en deduktiv ansats där vi utgick från våra tre 

frågeställningar. Hartman (2004) menar att en deduktiv ansats innebär att studier utgår 

från specifika frågor för att styra vad resultatets huvudpunkter blir.  

 

Vi började med att läsa artiklarnas resultat enskilt ett flertal gånger för att sedan gå 

vidare med att läsa samt diskutera resultaten tillsammans. De kvanititativa studiernas 
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resultat omarbetades från siffror och tabeller till text. Detta för att vi senare skulle kunna 

finna likheter och skillnader mellan de kvalitativa  och kvantitativa studiernas resultat. 

Därefter tog vi ut meningsenheter som var relaventa för våra frågeställningar. 

Meningsenheterna översattes, kondenserades och punktades upp i ett dokument, varje 

artikel för sig. Vi fortsatte med att bearbeta den kondenserade texten genom att göra 

koder. Vidare sökte vi efter likheter och skillnader mellan koderna. De koder som vi 

ansåg hörde ihop fördes samman till en kategori. Vi kom fram till sex kategorier vilka 

var: känsloyttringar, ökad börda, behov av stöd, nedsatta kroppsfunktioner, dagliga 

aktiviteter och förändrad intimitet. Kategorierna placerades därefter in under passande 

frågeställning. Varje kategori blev tilldelad en färg. De koder som tillhörde en viss 

kategori gav vi samma färg för att underlätta sammanställningen av vårt resultat. 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenheter  

 

Kondensering Kod Kategori 

”Margaret described 

that she rarely 

socialised becaus her 

husband´s distress at 

being left alone, and 

that when she did go 

out she found it 

difficult to relax; I just 

wait for that phone to 

ring… But I just cannot 

turn the phone off… 

and he rings. And if he 

doesn´t ring I´m 

thinking something´s 

happened” 

 

Partnern väntade 

hela tiden på att 

telefonen skulle 

ringa och gjorde den 

inte det kom rädslan 

att något hade hänt, 

hade svårt att koppla 

av 

Oro Känsloyttringar 

“Three woman 

mentioned feeling more 

like a parent than a 

spouse since the 

stroke”  

 

 

Känner sig mer som 

en förälder än en 

partner 

Ombytta roller Ökad börda 

”Less knowledge was 

also a negative 

predictor of the spouses 

Psychological health” 

 

 

Bristande kunskap 

gav lägre 

välbefinnande 

Kunskapssökande Behov av stöd 
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“Inability to 

communicate, visual 

impairments, poor 

memory, and lack of 

concentration 

sometimes led to 

misunderstanding” 

 

De utrycker samma 

sak men förstår inte  

varandra 

Kommunikations-

svårigheter 

Nedsatta 

kroppsfunktioner 

“Participants often 

described these aids as 

a barrier to social 

interaction. Bob 

explained that he lackes 

self-confidence becuse 

he had a walkin aid” 

 

Sätter upp barriären 

på grund av att de 

behöver hjälpmedel 

för att klara 

vardagen 

Isolering  Dagliga 

aktiviteter 

”Stroke survivors 

reported having sexual 

intercourse less 

frequently or not at all 

following stroke” 

 

Färre eller inga 

samlag alls efter 

stroke 

Försämrat 

sexualliv 

Förändrad 

intimitet 

  

Vi sammanställde kategorierna utifrån våra frågeställningar. Frågeställningarna gjordes 

om till huvudkategorier. Nedan visas hur de olika kategorierna som framkom i analysen 

har sorterats in under respektive huvudkategori. 

 

Huvudkategori Emotionella 

förändringar 

Sociala förändringar Sexualliv  

Kategori  Känsloyttringar 

Ökad börda 

Behov av stöd 

Nedsatta kroppsfunktioner 

Dagliga aktiviteter 

Förändrad intimitet 

 

 

8 Forskningsetiskt övervägande 
 

Ett krav för alla vetenskapliga artiklar är att etiska överväganden görs, därför ska 

forskaren innan studien påbörjas söka tillstånd hos en etisk kommitté. Vid en 

systematisk litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen istället för till personer och det 

är därför viktigt att bara inkludera studier som fått godkänt av en etisk kommitté eller 

där noggranna etiska överväganden gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). I denna 
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systematiska litteraturstudie har vi valt att endast inkludera artiklar som är godkända av 

en etisk kommitté. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att forskaren 

presenterar alla resultat oavsett om de stödjer forskarens egna åsikter eller ej.  

 

9 Resultat 

9.1 Emotionella förändringar  

9.1.1      Känsloyttringar  

Det uppkom en oro hos både den drabbade och partnern efter en genomgången stroke. 

De strokedrabbade kände en oro inför att ramla och slå sig om de exempelvis hade fått 

epilepsi i efterförloppet eller drabbats av pares (Kitzmüller, Häggström, Asplund & 

Gilje, 2012b). För partnern uppkom oro av flera anledningar. Partnern kände att de hade 

fått en överbeskyddande roll och gick med en ständig oro att något skulle hända. Tankar 

fanns alltid hos partnern på vad som skulle ske runt den drabbade även om partnern inte 

själv var i närheten och partnern bar därför med sig oron vart den än var. Partnern kunde 

vakna av oro på natten med ett behov av att se så den drabbade andades. Paret kände en 

ovisshet och oro över att inte veta om restsymtomen var temporära eller bestående. 

Ovissheten av att inte veta hur den drabbade skulle må nästa dag gjorde att paret fick 

svårt att planera sin tillvaro (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld, Morris & 

Lockwood, 2009; Tellier, Rochette & Lefebvre, 2011; Thompson & Ryan, 2008). Något 

som fick både den drabbade och partnern att känna rädsla var tanken på en ny stroke 

och att den drabbade inte skulle överleva en till stroke. Partnern kände en rädsla att 

lämna den drabbade ensam om något skulle hända. Den drabbade i sin tur kände en 

rädsla för att vara ensam om den drabbade till exempel skulle ramla eller bli kvävd och 

då bli liggande utan att få hjälp i tid (Kitzmüller et al., 2012b). 

 

Vanligt förekommande efter en stroke var att den drabbade kunde ha svårt att 

kontrollera och uttrycka sina känslor. Humöret hos den strokedrabbade kunde också 

svänga kraftigt utan förvarning. När den drabbade blev lättirriterad, arg och hade dåligt 

tålamod kunde det ofta leda till diskussioner som påverkade parrelationen till det sämre. 

Irritation och ilska kunde även uppkomma när den strokedrabbade inte längre klarade av 

att utföra enkla sysslor som tidigare (Banks & Pearson, 2004; Kitzmüller, Asplund & 

Häggstöm, 2012a; Murray & Harrison, 2004; Tellier et al., 2011; Thompson & Ryan, 

2008).  Det beskrevs att den drabbade kunde få depressiva symtom efter stroken. 
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Långvarig depression kunde släcka den drabbades livsglädje och detta i sig tärde på 

parrrelationen (Banks & Pearson, 2004; Kitzmüller et al., 2012b). Det var inte ovanligt 

att den drabbade kände skuld gentemot partnern och sina barn. Skuldkänslorna berodde 

på att de strokedrabbade kände sig som ett hinder för familjen så familjen inte kunde 

leva det liv som de tidigare gjort. De strokedrabbade kände även skuld när de inte kunde 

kontrollera sitt humör eller blev arga utan anledning (Banks & Pearson, 2004; 

Kitzmüller et al., 2012a; Thompson & Ryan, 2008). 

 

Thompson och Ryan (2008) beskrev att de flesta drabbade upplevde en stor 

livsförändring oavsett restsymtom. Det blev en daglig kamp som krävde både fysiska 

och psykiska uppoffringar. Vissa restsymtom syntes inte på utsidan och den drabbade 

kunde lätt bli missförstådd av omgivningen. Expempel på hur ett missförstånd kunde se 

ut beskriver Thompson och Ryan (2008) när en drabbad blev tagen för att vara onykter 

och nekades att åka med bussen för att han på grund av sin stroke gick dåligt och 

sluddrade på talet. Det kunde även vara svårt för partnern att förstå allt som den 

drabbade kände och tänkte eftersom inte alla restsymtom syntes på utsidan (ibid). 

Murray och Harrison (2004) redovisade att en persons identitet byggs upp av hur en 

person bli bemött av andra. Det gör att när den drabbade blir missförstådd påverkas 

även självkänslan negativt. Det blir svårt att acceptera sitt nya ”jag” vilket kan leda till 

en identitetskris (ibid). 

 

Det var vanligt att den strokedrabbade hade orealistiska förväntningar inför framtiden, 

de trodde att allt skulle bli bra bara de fick komma hem till sin naturliga miljö, men i 

själva verket var det då de mötte de största motgångarna (Banks & Pearson, 2004). För 

att framtiden skulle bli så bra som möjligt var det viktigt för paret att de skapade en 

acceptans för den nya situationen och att de utgick därifrån (Ekstam, Tham & Borell, 

2011). Då paren hittade acceptans i situationen fokuserade de mer på möjligheterna än 

på förlusterna och uppskattade saker på ett annat sätt. Tro och hoppfullhet inför 

framtiden stärkte relationen men det var viktigt att låta processen ta tid och inte ge upp. 

Även om situationen var jobbig upplevde flera par att det gick lättare om det fanns 

humor i vardagen (Buschenfeld et al. 2009; Ekstam et al. 2011; Kitzmüller et al., 

2012b). Många par beskrev att de kände tacksamhet över att den drabbade hade överlevt 

och det gjorde att de uppskattade livet i högre utstäckning. Paren såg livet på ett annat 

sätt och hade fått insikt i att inget varade för evigt (Kitzmüller et al., 2012b). 
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9.1.2      Ökad börda 

När en i paret drabbades av stroke ändrades ofta rollerna i parrelationen och det skedde 

en omfördelning av sysslor. Partnern kunde få ett ökat ansvar och fler antal sysslor att 

utföra, detta upplevdes ibland övermäktigt och svårhanterat. Vissa partners upplevde att 

de fick en mer vårdande roll, vissa upplevde att de fick en föräldrarroll. Förändringen i 

rollerna medförde att en del män som drabbades av stroke och som tidigare varit 

stöttepelaren i relationen kände sig mer underlägsna efter stroken. Det bildades en ny 

relation utefter de nya förutsättningarna och rollerna. Det förekom att par blev bästa 

vänner i stället för kärlekspar (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld et al., 2009; 

Kitzmüller et al., 2012a; Murray & Harrison, 2004; Tellier et al., 2011; Thompson & 

Ryan, 2008; Visser-Meily, Post, van de Port, van Heubten & van den Bos, 2008) 

 

Vissa par kände harmoni med de nya rollerna och det ändrade ansvaret och menade att 

det hade haft en positiv inverkan på välbefinnandet och parrelationen. En del kvinnliga 

partners uppgav sig ha kommit närmare den strokedrabbade efter stroken eftersom de nu 

kände sig mer uppskattade (Buschenfeld et al., 2009; Tellier et al., 2011). Många 

partners tog ledigt från arbetet för att kunna vårda sin strokedrabbade partner. Detta 

medförde att den strokedrabbade ofta kände sig värdelös och kände sig som en stor 

belastning för sin partner. Ofta kände partnern att de alltid ville vara tillgängliga för den 

drabbade vilket medförde att partnern sällan fick tid till sig själv. Det förekom att 

partnern beskrev att de inte ens hade tid att läsa en bok. Den ökade belastningen ledde 

till att partnern blev missnöjd med sitt liv, kände stor anstränging och fick depressiva 

symtom (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld et al., 2009; Kitzmüller et al., 2012a; 

Tellier et al., 2011; Thompson & Ryan, 2008; Visser-Meily et al., 2008). Det blev svårt 

för partnern att hinna med både vårdande, arbetsliv och hemarbete och det krävdes noga 

planering. Det framkom att partnern upplevde både positiva och negativa saker med att 

gå tillbaka till arbetet. Det positiva var att partnern såg tiden på arbetet som ”vilotid” då 

de kom hemifrån och fick annat i tankarna. Partnern fick på så sätt ork att ta hand om 

hemmet. En del partners uppgav att det var negativt att gå tillbaka till arbetet, de ville 

bara stanna hemma och vara med den drabbade (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld 

et al., 2009). När paret inte kunde arbeta som tidigare blev deras ekonomi lidande och 

detta i sig skapade en oro (Kitzmüller et al., 2012b; Tellier et al., 2011). 
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9.2 Sociala förändringar  

9.2.1      Behov av stöd 

När en i paret drabbades av stroke var både den strokedrabbade och partnern i stort 

behov av information av olika slag. Både partnern och den strokedrabbade sökte ofta 

svar på frågan om varför en stroke hade drabbat just dem och de ville även veta hur 

framtiden skulle se ut. Paren försökte hitta något att skylla stroken på till exempel 

rökning, hereditet eller hårt arbete. Partnern ville få information för att nå en högre grad 

av välbefinnande. En välinformerad partner kunde vara ett större stöd för den drabbade 

än en partner som hade mindre kunskap. Partnern kände ibland att vården höll dem 

utanför medans de i andra fall blev tagna för givna när de exempelvis behövdes som 

anhörigvårdare. Partnern kände att de blev påtvingad en vårdande roll och blev lämnade 

ensamna i en situation de inte kände sig bekväma i. Partnern efterlyste att vården skulle 

se dem genom att fråga hur de mådde men även ta hänsyn till att deras liv utanför 

sjukhuset pågick som vanligt trots den drabbades sjukdom (Banks & Pearson, 2004; 

Frazén-Dahlin, Larsson, Murray, Wredling & Billing, 2007; Kitzmüller et al., 2012a; 

Kitzmüller et al., 2012b).  

 

Achten, Johanna, Visser-Meily, Post och Schepers (2012) belyste att en 

familjefokuserad vård där partnern till högsta grad var involverad var att föredra i ett 

rehabiliteringssyfte. Det skulle ägnas tid till den strokedrabbade individuellt men även 

till paret som helhet för att avspegla både individuella behov med även parets 

gemensamma behov (ibid).  

 

Partnern upplevde ibland en bristfällig kommunikation från vården angående den 

drabbades utskrivning. De ville veta vad de skulle göra i olika situationer och få ett 

kontinuerligt stöd från vården med punktinsatser. Att få stöd i vardagen av så väl vården 

som av andra familjemedlemmar var viktigt för att partnern skulle kunna hjälpa den 

drabbade på bästa sätt. Det var många partners som kände att de inte fick det stöd och 

den support de var i behov av från vården (Banks & Pearson 2004; Buschenfeld et al., 

2009; Kitzmüller et al., 2012a; Kitzmüller et al., 2012b; Murray & Harrison, 2004). För 

att rehabiliteringen skulle gå så bra som möjligt var det viktigt att paret satte upp rimliga 

mål som de jobbade gemensamt mot. Det var viktigt för tillfrisknandet att den 

strokedrabbade fick positiv feedback från både vården och partnern. När vården slutade 
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tro på fler framsteg tappade den drabbade också tro på förbättring och slutade kämpa 

och träna. Det var viktigt att låta den drabbade göra det den klarade av även om det tog 

längre tid. Det var också viktigt för partnern att inte känna stress eller ta över uppgiften 

från den strokedrabbade (Ekstam et al., 2011; Kitzmüller et al., 2012b). 

 

För en del strokedrabbade var vänner en stor hjälp och ett bra stöd för att komma framåt 

i rehabiliteringen men vissa drabbade kände att de var ett hinder för sina gamla vänner 

och höll sig därför hemma. Det gjorde att många par upplevde att det var meningsfullt 

att träffa andra strokepar i samma eller liknande situation för att dela erfarenheter och 

upplevelser med. Denna grupptillhörighet gjorde att paret fick en annan förståelse och 

ett annat bemötande. Yngre strokedrabbade upplevde det extra viktigt att träffa par i 

samma åldrar och situation för att utbyta erfarenheter (Banks & Pearson, 2004; 

Buschenfeld et al., 2009; Murray & Harrison, 2004). 

 

9.2.2      Nedsatta kroppsfunktioner 

Det var inte ovanligt att den drabbade efter en genomgången stroke kunde känna en 

enorm trötthet och inte orkade utföra aktiviteter som de tidigare gjort. Det framkom att 

de strokedrabbade kunde få en förändrad personlighet vilket till exempel kunde leda till 

att vissa kvinnor tappade intresset för hygien, kläder och smink, något som de tidigare 

hade ägnat mycket tid åt (Banks & Pearson, 2004; Thompson & Ryan, 2008). De 

fysiska funktionsnedsättningarna efter stroken kunde vara hindrande för att leva ett 

normalt liv och komma ut och skapa nya kontakter. De som blev rullstolsburna eller 

fick gångsvårigheter kände att det var extra svårt att ta sig fram i samhället, exempelvis 

åka buss (Murray & Harrison, 2004).  

  

Det var inte bara de drabbade som fick fysiska symtom utan partners kunde också 

beskriva besvär så som huvudvärk, trötthet och sömnsvårigheter. Avgörande för 

partnerns fysiska hälsostatus efter stroken var om de led av någon fysisk eller psykisk 

sjukdom redan före stroken. Hade partnern till exempel depressiva symtom innan 

stroken förvärrades dessa efteråt (Franzén-Dahlin et al., 2007; Tellier et al., 2011). De 

kroppsliga funktionsnedsättningar som den strokedrabbade fick medförde förändringar i 

hur kroppen agerade i olika situationer. Detta blev speciellt tydligt i samband med 

kommunikation. Kroppsspråket ändrades och det ledde till misstolkningar då den 

drabbade och partnern inte riktigt förstod varandra. De menade samma saker men 
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utryckte det på olika sätt. Detta kunde lätt leda till frustration hos paret och relationen 

blev lidande (Banks & Pearson, 2004; Kitzmüller et al., 2012a; Thompson & Ryan, 

2008). 

 

9.2.3      Dagliga aktiviteter 

När den strokedrabbade kände sig trött var det inte självklart att de orkade att utföra 

dagliga aktiviteter. I det fall då den strokedrabbade klarade av och fick möjligheten att 

göra vardagliga saker så som att diska och laga mat utifrån sina förutsättningar gick 

rehabiliteringen snabbare framåt (Ekstam et al., 2011; Kitzmüller et al., 2012a; 

Thompson & Ryan, 2008). 

 

Stroken innebar ofta en inskränkning av det sociala livet för paret. Båda kände att det 

blev svårt att komma ut och återuppta sina sociala liv. Partnern kunde uppleva att de 

inte längre fick tid för sina fritidsaktiviteter och förlorade där genom en del av sitt 

tidigare sociala liv. Paret kunde ibland uppleva att gamla vänner slutade höra av sig 

framförallt när paret tidigare hade tackat nej till att träffas på grund av den nya 

situationen. De drabbade som behövde hjälpmedel för att klara vardagen blev mer 

tillbakadragna och isolerade sig från omgivningen. De kände en trygghet hemma och 

valde att stanna innanför hemmets fyra väggar (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld et 

al., 2009; Kitzmüller et al., 2012a; Kitzmüller et al., 2012b Murray & Harrison, 2004; 

Thompson & Ryan, 2008). Isoleringen från det sociala livet gjorde att de 

strokedrabbade fick en lägre grad av livstillfredsställelse (Achten et al., 2012). 

Forsberg-Wärleby, Möller och Blomstrand (2004) påvisade i sin studie att partners till 

strokedrabbade var mindre nöjda med bland annat sitt familjeliv och fritid men även 

livet som helhet fyra månader efter stroken (ibid). 

 

Stroken medförde att paren fick göra omprioriteringar i livet efter de nya 

förutsättningarna (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld et al., 2009; Kitzmüller et al., 

2012a; Tellier et al., 2011). Ett exempel var att paret inte längre ville köpa hus på landet 

för det skulle ta för lång tid för ambulansen att ta sig dit (Tellier et al., 2011). Partnern 

hade svårt att hantera både sin och den strokedrabbades fysiska och emotionella 

förändring i vardagen. Partnern kände inte heller att de fick någon hjälp att anpassa sig 

till de nya förutsättningarna (Banks & Pearson, 2004; Buschenfeld et al., 2009; 

Kitzmüller et al., 2012a; Tellier et al., 2011). Livet för paren blev inte som det hade 
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varit innan stroken men efterhand blev det nya livet det enda livet. De fick tid ihop att 

skapa nya aktiviteter som passade deras förutsättningar. Paren kunde leva sina liv på ett 

nytt och mer utvecklat sätt (Buchenfeld et al., 2009; Kitzmüller et al., 2012a). 

 

9.3 Sexualliv 

9.3.1      Förändrad intimitet 

Efter stroken kände många par sig som främlingar inför varandra och det intima i 

relationen försvann. Den strokedrabbade kunde ibland uppleva att det fanns fysiska 

hinder som gjorde att kroppskontakten försvann. Många strokedrabbade tappade sin 

sexlust totalt, de ville inte närma sig sin partner med kyssar och smekningar då de var 

rädda för att detta skulle leda till samlag (Buschenfeld et al., 2009; Thompson & Ryan, 

2008). I studier (Achten et al., 2012; Thompson & Ryan, 2008; Visser-Meily et al., 

2008) framkom ett missnöje med sexuallivet efter en genomgången stroke, detta gällde 

generellt för båda i paret. Visser-Meily et al. (2012) redovisade i sin studie att det fanns 

en generell ökning i missnöje gällande sexuallivet hos partners över tid. Tre år efter 

stroke var så stor del som 72% av partnerna till de strokedrabbade missnöjda med sitt 

sexualliv (ibid). 

 

Paren uppgav att det försämrade sexuallivet medförde stora förändringar i relationen. 

Både den strokedrabbade och partnern saknade närhet och den minskade fysiska 

kontakten skapade stress i relationen. Paren hade färre eller inga samlag alls. Utebliven 

intimitet kunde leda till skuldkänslor hos den strokedrabbade men för att tillfredställa 

sin partners behov gick den strokedrabbade ibland med på samlag trots att det ledde till 

ett obehag (Tellier et al., 2011; Thompson & Ryan, 2008). Orsaker till att paren hade ett 

minskat sexualliv kunde exempelvis bero på depression eller läkemedelspåverkan 

(Banks & Pearson, 2004; Frosberg-Wärleby et al., 2004). 

 

Det beskrevs att om romantiken och sexualiteten i parrelationen försvann skapades 

irritation och frustration. För att undvika att frustrationen skulle gå ut över familjen 

kunde paret välja att flytta isär och ibland kunde det leda till skilsmässa (Murray & 

Harrison, 2004; Kitzmüller et al., 2012a). Även om majoriteten av paren upplevde ett 

missnöje i sin relation och med sitt sexualliv efter stroken så fanns det par som uppgav 

att rehabiliteringen och händelsen i sig förde dem närmare varandra och detta stärkte 
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deras relation (Buschenfeld et al., 2009; Kitzmüller et al., 2012a; Murray & Harrison, 

2004).  

 

10 Diskussion  

10.1 Metoddiskussion 

När vi hade formulerat vårt syfte och våra frågeställningar var det nödvändigt att 

begränsa oss med inklusionskriterier och exklusionskriterier för att minska antalet 

artiklar på sökträffarna som var releventa för vårt syfte. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att det inte finns några regler för hur många studier som ska inkluderas i 

en systematisk litteraturstudie, men för att resultatet ska bli trovärdigt ska så många 

studier som möjligt inkluderas. Hade vi haft längre tid på oss att skriva vår systematiska 

litteraturstudie kunde vi inkluderat fler artiklar vilket om möjligt hade givit oss ett mer 

trovärdigt resultat. Vi valde att enbart inkludera artiklar skrivna på engelska på grund av 

att det är det språk, utöver vårt modersmål, som vi behärskar. En svaghet i detta 

förfarandet kan vara att vi förbisåg relevanta studier skrivna på andra språk än engelska. 

En annan svaghet med att artiklarna var skrivna på engelska var att vår översättning kan 

ha varit bristfällig och lett till feltolkning. Vi inkluderade både kvantitativa och 

kvalitativa studier vilket det finns både fördelar och nackdelar med. En fördel med att 

använda studier med både kvantitativ och kvalitativ ansats är att det ger en större 

trovärdighet till resultatet genom att kvantitativ forskning är generaliserarbart och 

kvalitativ forskning ger ett djupare innehåll (Polit & Beck, 2008). Vi upplevde 

svårigheter med att omvandla siffror och tabeller från de kvantitativa studierna till text 

och är medvetna om att detta kan ha lett till misstolkningar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) kan en systematisk litteraturstudie inom omvårdnad med fördel 

inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta för att få ämnet belyst från 

olika synvinklar (ibid). 

 

Vi sökte i flera olika databaser för att inte förbise några relevanta studier. Polit och Beck 

(2004) framhåller att det är en styrka att söka i flera databaser. När vi genomförde våra 

sökningar i databaserna gjorde vi ett första urval grundat på titlarna. Detta kan ha 

bidragit till att vi har gått miste om relevanta studier relaterat till att författarna hade satt 

fel titel på sin studie. Detta bekräftar Friberg (2012) som skriver att många artiklar 

sorteras bort vid den första genomläsningen i sökningsförfarandet. Det vi kunde gjort 
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annorlunda med vår sökning var att vi kunde genomfört fler sökningar och använt oss 

av ännu fler databaser men även här var vi begränsade av tiden. En styrka i vår sökning 

var att vi använde Booleska sökoperatorerna AND och OR. Genom att vi använde oss 

av OR gav det oss ett bredare sökresultat vilket underlättade för oss att hitta relevanta 

studier. När vi använde AND smalnades sökningen av och vi fick ett mer specifikt 

sökresultat (Friberg, 2012; Willman & Stoltz, 2002). En sak som vi i efterhand funderat 

kring är att vi kunde använt oss av ett annat sökord än spouses för att finna fler 

relevanta artiklar för vårt syfte. Det ord som vi i så fall skulle kunnat använt oss av vid 

en fritextsökning var couples. 

 

Kvalitetsgranskningen genomförde vi med hjälp av en granskningsmall som vi 

modifierade utifrån Forsberg och Wengström (2008) samt Willman och Stoltz (2002). 

Något som vi anser vara en styrka är att vi tog det bästa från de båda mallarna och 

gjorde till vår egen. En nackdel kan vara att vi förbisåg någon väsentlig del som kan ha 

varit relevant för granskningen av våra artiklar. Vi granskade artiklarna enligt 

triangulering vilket innebär att fler än två forskare behandlar den data som har kommit 

in. Triangulering ger en större trovärdighet åt resultatet genom att fler forskare granskar 

samma data (Polit & Beck, 2004). Då vi i vår systematiska litteraturstudie har använt 

oss av artiklar gjorda i flera olika länder som har liknande kontext som Sverige anser vi 

att vårt resultat har god överförbarhet till svenska förhållanden. I vår studie valde vi att 

enbart inkludera studier som fick medel eller hög kvalitet i vår granskning, detta för att 

vi skulle få ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

 

När vi tog ut våra meningsenheter i analysen tog vi ut det som vi ansåg vara det 

viktigaste. Våra tidigare erfarenheter av strokedrabbade gav oss en förförståelse som 

kan ha påverkat hur vi valde ut meningsenheter i vår analys. Förförståelsen gjorde att vi 

tolkade texten på ett visst sett och på så vis kan vi har råkat förbise viktiga aspekter till 

vårt resultat. Enligt Polit och Beck (2004) samt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) 

har förförståelsen stor betydelse i hur texter tolkas, det är därför viktigt att forskaren 

redovisar sin förförståelse. 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur parets liv förändras när 

en av dem insjuknat i stroke. Vår studie visar att både den strokedrabbade och partnern 
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upplever emotionella förändringar, sociala förändringar och ett förändrat sexualliv efter 

en stroke. Något som framkom i vårt resultat och som vi vill lyfta fram i vår diskussion 

är hur parens roller förändras efter en stroke samt hur parrelationen och sexuallivet 

förändras. 

 

I resultatet framkommer det att funktionsnedsättningar leder till att den som drabbats av 

stroke inte längre kan utföra de sysslor som den gjorde före stroken. För paret innebär 

detta en ofrånkomlig omfördelning av sysslor och att ett större ansvar läggs på partnern. 

Detta i sin tur leder till att rollerna förändras och att partnern ibland upplever att de får 

en föräldrarroll efter en genomgången stroke. Vårt resultat överensstämmer med Hall 

(2013) som beskriver att rollerna ofta förändras när ens partner drabbas av en stroke, 

från att ha haft en kärleksrelation upplever paret nu att de fått en vårdrelation. 

Strokedrabbade män har beskrivit att deras fru blivit som en modersgestalt för dem och 

att hustrun i sin tur led av en rollkonflikt mellan att vara vårdare och älskare (ibid). 

Resultatet visar att det bildas en ny relation utifrån andra förutsättningar och nya roller 

efter att en i paret har drabbats av stroke. Tomm (2003) beskriver att 

interaktionsmönstret mellan paret förändras i och med en livsförändring. Vi vet härmed 

att relationen påverkas på ett eller annat sätt efter en stroke. Vi tror att om det ska 

fortsätta vara en jämlik relation efter att en i paret drabbats av stroke är det oehört 

viktigt att uppmärksamma hur rollerna förändras. Den strokedrabbade kan bli 

underlägsen, beroende och vårdtagare, partnern kan bli överlägsen, oberoende och 

vårdgivare. Vem vill ha en intim relation med sin vårdgivare? Vårt resultat visar även 

att för vissa par kunde den förändrade rollfördelningen få en positiv inverkan på 

parrelationen framför allt för de kvinnliga partnerna till strokedrabbade. Hur kommer 

det sig att några par kommer varandra närmare i sin relation medans andra par går 

skilda vägar? Några förklaringar tror vi kan vara hur välfungerade deras relation var 

före stroken. Fanns det skillnader i det stöd de fick efter stroken? Kan omfattningen av 

den drabbades funktionsnedsättning påverkat?  Alla dessa faktorer kan givitvis ha spelat 

in men det krävs mer forskning i ämnet för att få kunskap om vilka delar som har en 

stärkande effekt på relationen.  

 

Det framkommer i vårt resultat att partnern kunde ha en önskan om att vården skulle ta 

mer hänsyn till hur de mådde och att deras liv fortsatte som vanligt trots den 

strokedrabbades sjukdom. Samtidigt som partnern ville vara där för den strokedrabbade 
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medförde detta att partnern fick lite egentid. Den ökade belastningen kunde medföra att 

partnern kände missnöje med sitt liv, den strokedrabbade upplevde i sin tur att de var en 

belastning för sin partner. Detta påverkar deras relation på flera plan. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning står det att värdegrunden ska genomsyras av en humanistisk 

människosyn vilket innebär att sjuksköterska ska ha ett etiskt förhållningssätt och se 

vårdtagaren utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär i vårt fall att sjuksköterskan ska 

se hela paret som en helhet och inte bara se den strokedrabbade (Socialstyrelsen, 2005). 

Detta går i samklang med vad systemteorin menar nämligen att helheten går före 

delarna. Den strokedrabbade måste förstås och sättas in i ett sammanhang för att uppnå 

så god hälsa och livskvalitet som möjligt (Öquist, 2008). 

 

Resultatet visar att det ur ett rehabiliteringssyfte är viktigt att ägna tid åt den 

strokedrabbade men även viktigt att se till parets gemensamma behov. Det framkom att 

flera par valde att gå skilda vägar då de inte hade ork och kraft att hålla relationen vid 

liv. Vårt resultat bekräftas av Visser-Meily et al. (2006) som i sin studie beskriver att 

det ömsesidiga kärleksförhållandet som paret tidigare haft byts ut mot en mer ensidig 

relation antingen tillfälligt eller permanent. Vidare beskrivs att det inte är ovanligt att 

par separerar efter att någon insjuknat i stroke, speciellt vanligt har det visat sig vara 

bland yngre strokepatienter (ibid). Det som vi anser skulle kunna förhindra att par går 

skilda vägar är om paret erbjuds stöd tillsammans där fokus ligger på deras emotionella 

relation. Vidare framkom det i vårt resultat att par tyckte det var meningsfullt att träffa 

andra strokepar i samma situation för att få en ökad förståelse för sin nya livssituation. 

Vi tycker därför att strokepar oftare borde få möjlighet till kontinuerliga träffar med 

andra strokepar för att prata om känslor och dela erfarenheter. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att om god vård ska ges behöver vården se till hela patientens livsvärld. I 

en persons livsvärld ingår allt som för personen har betydelse och livsvärlden är högst 

personlig även om det från utsidan ser ut som att världen delas med andra. Vi anser att 

om god vård ska kunna ges är det viktigt att inte glömma bort att i den strokedrabbades 

livsvärld ingår partnern och det är avgörande för deras framtida relation att vården 

uppmärksammar deras parrelation. 

 

I vårt resultat framkom det att den strokedrabbade och partnern upplevde ett stort 

missnöje med sitt sexualliv och många saknade den närhet till varandra som de tidigare 

hade haft. Paren uppgav att det försämrade sexuallivet medförde stora förändringar i 
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relationen. Efter stroken försvann intimiteten i relationen vilket skapade irritation och 

frustration och många par kände sig som främlingar inför varandra. Hulter (2004) 

beskriver att sexualiteten är en individuell upplevelsen och påverkas också av 

funktionsnedsättningarna efter en stroke. Enligt Världshälsoorganisationen (2006) har 

alla människor rätt till sexuell hälsa vilket borde gälla även för strokedrabbade och 

deras partner. Vi tycker att det är viktigt att vården i ett tidigt skede efter en stroke 

uppmärksammar och vågar lyfta samtalsämnet sexualitet eftersom paren själva inte 

vågar lyfta ämnet då det är så tabubelagt. Schmitz och Finkelstein (2010) påvisar i sin 

studie att det finns en stor önskan från de strokedrabbade och deras partner att vården 

ska vara mer öppen och våga ta upp ämnet sexualitet och intimitet. Paren var själva 

obekväma med att ta upp ämnet sexualitet men de kände att det fanns ett behov av att 

prata om sexualitet och intimitet (ibid). Vi anser att det vore önskvärt att sjuksköterskor 

i sin utbildning fick grundläggande kunskaper i sexuell hälsa. Sjuksköterskor behöver 

inte vara experter inom området men strokedabbade och deras partner behöver framför 

allt någon som är redo att lyssna och hjälpa till att finna vägar för att uppnå ökad sexuell 

hälsa och därmed ökad livskvalité. En möjlig väg att gå anser vi kan vara att starta upp 

internutbildningar på strokenheter så personalen fick kunskap om hur de olika 

funktionsnedsättningarna påverkar sexualiteten. Vi anser att detta inte bara gäller för 

personal på strokeenheter utan borde gälla inom hela hälso- och sjukvården, där 

patienter med svåra och kroniska sjukdomar befinner sig. Genom ökad kunskap tror vi 

att personalen skulle våga lyfta fram ämnet sexualitet utan att behöva relatera till sitt 

eget privatliv. 

 

10.2.1 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat att många par efterlyser psykosocialt stöd 

efter att en av dem har insjuknat i stroke. Vårt förslag till vidare forskning är därför 

empiriska studier som undersöker vilken typ av psykosocialt stöd paren är i behov av. 

Vi anser även att det vore bra att studera vad sjuksköterskan behöver för verktyg för att 

känna sig säker i att lyfta upp ämnet sexualitet inom strokesjukvården.  

 

11 Slutsatser 

Eftersom stroke är en sjukdom som kan leda till flera funktionsnedsättningar hos den 

drabbade medför detta en stor förändring i livet för både den drabbade och dess partner. 
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De olika funktionsnedsättningarna påverkar varandra och bör därför ses som en del i en 

större helhet. En stroke leder ofta till att rollerna i parrelationen förändras och detta i sig 

påverkar deras emotionella- och sociala relation. Det är inte ovanligt att par blir bästa 

vänner istället för att vara kärlekspar. Det försämrade sexuallivet medför stora 

förändringar i relationen. Par saknar närhet och fysisk kontakt med varandra och när 

romantiken försvinner skapas irritation och frustration. Det är viktigt att vårdpersonalen 

ser paret ur ett helhetsperspektiv och är medveten om att en stroke kan påverka parets 

relation på ett emotionellt- och socialt plan men det kan även påverka deras sexualliv. 

Värdet av parets relation går inte att mäta i pengar, men att tidigt sätta in fortlöpande 

stöd för att förhindra problem i relationen tror vi skulle kunna leda till stor vinst för 

paret.  
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Nr 

Sökord Antal  

träffar 
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Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nummer 

1 Stroke 

 

11252 0 0    

2 Spouses 

 

1959 0 0    

3 Sexuality 

 

 

5967 0 0    

4 1 AND 2 

 

 

58 58 12 10 8 1, 2, 4, 5, 6, 

10, 11, 12 

5 1 AND 3 

 

8 8 4 4 2 9, 11 

6 2 AND 3 

 

116 0 0     

7 1 AND 2 

AND 3 

 

2 2 2 2 1 11 

8 Relationship 

 

31294 0 0    

7 1 AND 8 

 

827 0 0    

9 1 AND 2 

AND 8 

 

15 15 5 5 4 2, 6, 10, 12 

10 

 

1 AND 3 

AND 8 

 

1 1 1 1 0  
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lästa 
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lästa 

artiklar 
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använda 

artiklar 

Artikel 

nummer 

1 Stroke 
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3 Sexuality 
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1 AND 3 4 4 2 1 1 9 

6 

 

1 AND 2 

AND 3 

 

0 0 0    
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1 Stroke 

 

30043 0 0    

2 Stroke/Psychology 

 

1984 0 0    
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Sexual 
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Physiological OR 
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dysfunction, 

Psychological 

 

7495 0 0    
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1 OR 2 AND 4 30052 0 0    
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1 AND 4 53 53 2 2 0  

7 2 AND 3 105 
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Bilaga 2. Granskningsmallar 

 

Vi har gjort en modifierad granskningsmall utifrån Willman och Stoltz (2002) och 

Forsberg och Wengströn (2008). Ja, gav 1 poäng, nej/och vet ej, gav 0 poäng. 

Maxpoäng: 12 poäng 

Låg kvalitet: 0-4 poäng 

Medel kvalitet: 5-8 poäng 

Hög kvalitet: 9-12 poäng 

 

Kvalitativa artiklar. 

1. Finns ett tydligt syfte? 

2. Finns det beskrivet att studien blivit godkänd av etisk kommitté? 

3. Finns det en tydlig struktur med abstrakt, syfte, metod, resultat och diskussionsdel 

beskrivet? 

4. Finns ett urval presenterat med tydliga inklusion och exklusionskriterier? 

5. Är metodvalet väl beskrivet och relevant för syftet? 

6. Finns det tydligt resultat beskrivet? 

7. Har resultatet besvarat syftet? 

8. Finns citat av orginaldata som bevis på gjorda tolkningar? 

9. Diskuteras eventuella brister i studien? 

10. Presenterar författarna en slutsats?  

11. Håller vi med om slutsatserna? 

12. Ska artikeln inkluderas? 

 

Kvantitativa artiklar. 

1. Finns ett tydligt syfte? 

2. Finns det beskrivet att studien blivit godkänd av etisk kommitté? 

3. Finns det en tydlig struktur med abstrakt, syfte, metod, resultat och diskussionsdel 

beskrivet? 

4. Är urvalsmetoden presenterad med tydliga inklusions och exluktionskriterier? 

5. Är urvalet representativt? 

6. Är bortfallet beskrivet? 

7. Är resultatet tillförlitligt? 

8. Kan resultatet generaliseras? 
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9. Diskuteras eventuella brister i studien? 

10. Presenterar författarna en slutsats?  

11. Håller vi med om slutsatserna? 

12. Ska artikeln inkluderas? 
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. 

Achten, D., 

Johanna, M., 

Visser-Meily, 

M. A., Post, M., 

& Schepers,V. 

2012 

Nederländerna 

 

 

Disability & 

Rehabilitation 

 

Life 

satisfaction of 

couples 3 

years after 

stroke. 

 

 

Att jämföra 

livstillfredsställelse 

hos strokepatienter 

och deras makars 

samt att undersöka 

variabler som 

bestämningsfaktorer 

över patienternas 

livstillfredsställelse. 

 

 

Kvantitativ metod. 

Mätningen 

utfördes tre år 

efter stroke med 

frågeformulär 

(LiSat-9). 

 

Antal:78 par. 

 

 

Både makarna och 

patienterna upplevde 

minskad 

livstillfredsställelse i 

den kroniska fasen efter 

stroke, makarna ännu 

mer än patienterna. 

Strokepatienternas 

livstillfredsställelse var 

signifikant relaterad till 

makarnas 

livstillfredställelse.  

 

 

 

 

Hög 

2. 

Banks, P., & 

Pearson, C. 

2004 

Storbrittanien 

 

Sexual and 

Relationship 

Therapy 

 

Parallel lives: 

younger 

stroke 

survivers and 

their partners 

coping with 

crisis. 

 

Fokusera på vilka 

effekter en 

traumatiskt händelse 

som stroke får hos 

yngre 

strokeöverlevare 

och deras partner, 

samt hur det 

påverkar deras 

relation. 

 

 

Kvalitativ metod. 

Longitudinell 

design där data 

samlades in via 

två 

intervjuer/person 

under nio 

månader. De skrev 

även dagbok. 

Analysen var 

inspererad av 

Grounded theory.  

 

Antal: 38 yngre 

strokeöverlevare 

och 36 makar eller 

partners 

 

Presenteras 

kronologiskt från 

insjuknandet i stroke till 

12-15 månader efter 

stroken. 

Många par upplevde 

förändrade roller och 

många makar/partners 

tyckte de hade fått 

ytterligare ansvar. 

Förändrade 

parrelationer och 

kommunikations-

problem i relationen var 

också framträdande. I 

resultatet framkom även 

att endast några få par 

upplevde att de hade 

blivit erbjudna någon 

form av rådgivning 

eller psykologisk 

support efter stroken. 

 

 

 

 

Medel 

3. 

Buschenfeld, 

K., Morris, R., 

& Lockwood, 

S. 

2009 

Storbrittanien 

 

Disability and 

Rehabilitation 

 

The 

experience of 

partners of 

young stroke 

survivers. 

 

Undersöka 

erfarenheten hos 

partners till 

överlevande unga 

strokepatienter 

(under 60år) två till 

sju år efter 

stroken.    

 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

En 

fenomenologisk 

analys  

 

Antal: Sju 

partners. 

 

Två stora teman 

framkom: 

-anpassning som 

beskrev förändrade 

roller och aktiviteter 

efter stroken  

-coping som beskrev 

strategier som hjälpte 

dem att anpassa sig till 

livet efter stroken. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4. 

Ekenstam, L., 

Tham, K., & 

Borell, L. 

2011 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

occupational 

therapy. 

 

Couples 

approaches to 

changes in 

everyday life 

during the 

first year after 

stroke. 

 

Identifiera och 

beskriva två pars 

tankar kring 

förändringarna i det 

vardaglig livet ett år 

efter stroke. 

 

Mixed methods. 

Både öppna 

intervjuer och 

frågeformulär. 

 

Komparativ 

metodanalys 

 

Antal: Två par  

 

Det visade vissa 

skillnader i hur de 

hanterade 

förändringarna och det 

framkom följande 

kategorier:  

-yrkesengagemang 

-få erfarenhet och 

återkoppling genom att 

göra 

-ändring av sina 

yrkesmässiga krav och 

behov 

-bidra till en bild av 

positiv framtid 

-integrera träning i 

vardagen 

 

 

 

 

Hög 

5. 

Franzén-

Dahlin, Å., 

Larsson, J., 

Murray, V., 

Wredling, R., & 

Billing, E. 

2007 

Sverige 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

Predictors of 

psychological 

health in 

spouses of 

persons 

affected by 

stroke. 

 

 

 

Identifiera 

hypoteser för 

psykologisk hälsa 

och förändringar av 

hypoteser under det 

första året efter 

stroke. 

 

Kvantitativ metod. 

Olika 

graderingsverktyg 

användes för att 

skatta deras hälsa 

sex och tolv 

måndager efter 

stroke.  

 

Stegvis multipla 

regressionsanalys 

 

Antal: 100 par 

 

 

 

 

 

 

Allmänt välbefinnande 

och förekomst av 

sjukdom hos 

make/maka var den 

mest framträdande  

hypotesen för psykisk 

hälsa, under hela första 

året. 

 

 

 

Hög 

6. 

Forsberg-

Wärleby, G., 

Möller, A., & 

Blomstrand, C. 

2004 

Sverige 

 

Journal of 

Rehabilitation 

medicin 

 

Life 

satisfaction in 

spouses of 

patient with 

stroke during 

the first year 

after stroke 

 

Undersöka om 

makarnas 

livstillfredställelse 

förändrades vid fyra 

mån och ett år efter 

stroken jämfört med 

deras liv innan samt 

förhållandet mellan 

makarnas 

livstillfredställelse 

och strokens 

utbredning. 

 

Kvantitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer där 

olika 

skattningsskalor 

användes. 

Analyserades med 

hjälp av olika 

skalor och 

checklistor.  
 

Antal: 67 makar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makarna var mindre 

nöjda med livet fyra 

månader efter stroken. 

Dock kunde ingen 

större skillnad i 

livstillfredställelse 

påvisas mellan fyra 

mån och ett år efter 

stroken. 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7.  
Kitzmüller, G., 

Asplund, K., & 

Häggström, T. 

2012a 

USA 

 

Jourmal of 

Neuroscience 

Nursing.  

 

The long-term 

experience of 

family life 

after stroke.  

 

 

Undersöka 

erfarenheter av 

familjelivet efter en 

stroke och hur 

relationen mellan 

stroke-överlevaren 

och barn/partner, 

med inriktning på 

äktenskap och 

förälder-barn-

relation. 

 

 

Kvalitativ metod 

Narrativa 

intervjuer 

Hermeneutisk 

analys.  

 

Antal: 18 par samt 

två vuxna barn 

 

 

Följande teman 

framkom:  

-familjen som livboj 

-frånvarande närvaro 

-trasiga fundament 

-hitta en ny väg.  

Dålig eller ingen 

kommunikation spelade 

stor roll i hur 

förhållandet ändrades. 

Familjerna är därför i 

behov av stöd då de inte 

var förberedda för livet 

efter en stroke. 

 

 

 

Hög 

8. 

Kitzmüller, G., 

Häggström, T., 

Asplund, K., & 

Gilje, F-K. 

2012b 

Norge 

 

Illness Crisis 

& Loss. 

 

The existential 

meaning of 

couples long-

term 

experience of 

living with 

stroke. 

 

Beskriva parets 

upplever av hur det 

är att leva med 

stroke.  

 

Kvalitativ metod. 

Narrativa 

intervjuer   

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys. 

 

Antal: 23 

strokepatienter 

och 17  makar. 

 

 

Livet efter stroke 

präglas av en kamp för 

att anpassa sig till en ny 

livssituation. Paret 

förändrade sin livssyn.  

 

Hög 

9.  

Murray, C.D., 

& Harrison, B. 

2004 

Storbrittanien 

 

Disability and 

Rehabilitation 

 

The meaning 

and 

experience of 

being a stroke 

survivor: an 

interpretative 

phenomenolo

gical analysis 

 

Belysa erfarenheten 

av att ha överlevt en 

stroke 

 

Kvalitativ metod 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys 

 

Antal: Tio 

strokeöverlevare 

 

Det framkom flera 

skillnader i livet efter 

en stroke och dessa 

kunde sammafattas i 

fyra teman:  

-förlora sig själv 

-osynlighet av 

emotionella svårigheter 

-kön, romantik och 

sexualitet  

-sociala kontakter 

 

 

 

Hög  

10. 

Tellier, M., 

Rochette, A., & 

Lefebvre, H. 

2011  

Canada 

 

International 

Journal of 

Rehabilitation 

Research.   

 

Impact of 

mild stroke on 

the quality of 

life of 

spouses.  

 

 

Utforska makars 

livskvalite efter att 

den andra i paret 

drabbats av en 

mindre stroke. 

 

 

Kvalitativ metod 

Intervjuer med 

öppna frågor tre 

månader efter 

utskrivningen från 

sjukhus.  

Innehållsanalys. 

 

Antal: Åtta makar 

 

 

Sex teman framkom:  

-patient 

-dagliga livet  

-äktenskapliga 

relationer  

-återfall 

-service 

- hälsa 

Resultatet bevisar starkt 

att även en mindre 

stroke förändrar 

vardagen för 

make/makan samt 

påverkar deras 

livskvalitet.   

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11. 

Thompson, H-

S., & Ryan, A. 

2008 

Storbrittanien 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

The impact of 

stroke 

consequences 

on spousal 

relationship 

from the 

perspective of 

the person 

with stroke. 

 

 

 

Att identifiera 

konsekvenser av 

stroke och inverkan 

på fysiska, 

känslomässiga, 

psykologiska och 

sociala effekter på 

makars relationer. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

 

Antal: 16 

strokedrabbade  

 

 

Stor förändring skedde i 

makarnas relationer i 

fråga om sexualitet, lust 

och sexuell funktion. 

Detta hade stor 

betydelse för 

individernas livskvalité. 

 

Hög 

12. 

Visser-Meily, 

A., Post, M., 

van de Port, I., 

van Heubten, 

C., & van den 

Bos, T. 

2008 

Nederländerna 

 

Patient 

Education and 

Conseling. 

 

Psychosocial 

functioning of 

spouses in the 

chronic phase 

after stroke: 

Improvment 

or 

deterioration 

between 1 and 

3 years after 

stroke. 

 

Beskriva den 

psykosociala 

funktionen hos 

makar till stroke 

patienter ett och tre 

år efter stroken samt 

identifiera vad som 

bidrar till negativ 

förändring av 

psykosociala 

funktioner. 

 

Kvantitativ metod.  

Prospektiv studie.  

Frågeformulär. 

Analyserats med 

hjälp av olika 

skalor och 

checklistor.  

 

Antal: 119 par  

 

En stor del av makarna 

kände sig deprimerade 

och upplevde en 

vårdgivande börda samt 

att harmonin i 

relationen hade 

försämrats efter 

livskamratens stroke. 

Hälften av makarna var 

missnöjda med livet 

som helhet och nästan 

70% av makarna var 

missnöjda med deras 

sexliv. 

 

 

 

Hög 

 

 

 


