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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en vanlig sjukdom som kan få långvariga fysiska och psykiska 

konsekvenser för den som drabbas, men även för anhöriga som lever tätt inpå. Ofta 

träder make/maka fram och tar en nyckelroll i omvårdnaden. Den nya livssituationen 

kan föra med sig många bördor såsom psykisk ohälsa eller sociala förluster. Syfte: 

Syftet är att beskriva hur en människa upplever det att leva med en partner som har 

drabbats av stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie med analys av 15 

vetenskapliga artiklar av både kvalitativ, mixed method och kvantitativ metod. 

Resultat: Livet kan förändras drastiskt på flera sätt som kan upplevas som negativt av 

den vårdande partnern. Fyra kategorier identifierades i resultatet: Quality of Life, Social 

Life, Emotional life och Changed everyday life. Slutsats: Detta resultat bör användas 

med försiktighet, då människors upplevelser är subjektiva. Denna uppsats kan ses som 

en vägledning för sjuksköterskan att lättare förstå hur det kan upplevas att leva med 

någon som drabbats av en allvarlig sjukdom, och att saker upplevs olika för olika 

människor i olika sammanhang. 

 

Nyckelord 
Anhörig, Börda, Livskvalité, Livsvärld, Partner, Stroke 

 

Tack 
Till Rhiannon Djupdalen, för hängiven handledning.  
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1 Inledning 

Under sjuksköterskeutbildningen har vi genom verksamhetsförlagd utbildning mött 

många patienter med neurologiska och fysiologiska funktionsnedsättningar efter 

strokeinsjuknande. Deras anhöriga - oftast en partner, befann sig ofta i en utsatt 

situation vilket kunde vara förenat med att de upplevde en försämrad livskvalité. Detta 

väckte ett intresse hos oss att ta reda på mer om den vardagssituation de kan befinna sig 

i, för att veta hur en sjuksköterska kan hjälpa dessa människor. 

 

1.1 Bakgrund 

Ca 30 000 personer drabbas årligen av stroke i Sverige, risken att drabbas ökar med 

stigande ålder (Hindfelt & Aquilonius, 2015). Enligt Ericson och Ericson (2012) ökar 

prevalensen av sjukdomen på grund av att vi får en äldre befolkning. Dock minskar 

dödligheten till följd av medicinska och omvårdnadsmässiga utvecklingar i det akuta 

omhändertagandet. Ca 100 000 personer beräknas idag leva i Sverige med kvarstående 

funktionshinder efter en stroke. Andelen drabbade män är högst i åldrarna upp till 80 år, 

medan kvinnor drabbas i högre grad i åldrarna över 80 år. 

 

1.1.1 Stroke 

Stroke är en blödning eller infarkt som drabbar hjärnan (Hindfelt, Malmquist & 

Aquilonius, 2015). Cirka 85 % av alla strokeinsjuknanden sker till följd av infarkt, 

medan de resterande 15 % insjuknar till följd av olika former för cerebrala blödningar. 

En stroke leder till ischemi i hjärnvävnaden, omfattningen av den efterföljande 

hjärnskadan är relaterat till hur utbredd den ischemiska skadan blivit (Ericson & 

Ericson, 2012).  

Riskfaktorer för insjuknande i stroke är bland annat hypertoni, höga 

kolesterolvärden, olika hjärtsjukdomar, arterioskleros, diabetes, övervikt, rökning, låg 

fysisk aktivitet och hos kvinnor även hormonbehandling (Ericson & Ericson, 2012).  

 

1.1.2 Symtom och funktionsnedsättningar 

Beroende på vilken del av hjärnan som drabbas uppstår symtom av olika karaktär och 

svårighetsgrad. Man skiljer mellan lindrig, manifest och progredierande hjärninfarkt. 

Vid lindrig hjärninfarkt kvarstår inga eller endast lindriga symtom inom en vecka. Med 

manifest hjärninfarkt menas att en hjärnskada med bestående symtom uppkommit. 
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Progredierande hjärninfarkt omfattar hjärnskada med bestående symtom samt att dessa 

förvärras eller att nya uppstår i efterförloppet. Vanliga symtom vid insjuknande i stroke 

är: Yrsel, illamående, pares, huvudvärk, krampanfall, känselbortfall och/eller 

medvetandepåverkan, afasi samt neglekt. Många av dessa kan kvarstå, beroende på 

skadans utbredning (Ericson & Ericson, 2012). 

 

1.1.3 Behandling 

Ett snabbt omhändertagande minskar riskerna för bestående symtom avsevärt. Det är 

viktigt att i det akuta förloppet kunna avgöra om insjuknandet beror trombos eller 

blödning för att kunna ge optimal medicinsk behandling. Vid trombos består den 

medicinska behandlingen av att lösa upp ocklusionen i form av trombolys eller 

tromboektomi, detta för att återställa normal blodförsörjning till hjärnan (Ericson  & 

Ericson, 2012).  

Det är viktigt att först ha försäkrat sig om att det inte rör sig om en blödning då 

detta är en kontraindikation för behandlingen. Symtomen vid hjärnblödning och det 

akuta omhändertagandet av denna är till stor del av samma karaktär som vid 

hjärninfarkt. Här handlar det dock om att stoppa blödningen och undvika utbredning av 

hematom som kan orsaka inklämning, genom att tillföra koagulationsfaktorer eller 

genom kirurgisk tömning för att minska trycket I hjärnan (Ericson & Ericson, 2012).  

 

1.1.4 Att vara anhörig 

Vid långvarig sjukdom spelar ofta de anhöriga en viktig roll i vårdandet av den sjuka, 

och kan utgöra en väsentlig skillnad avseende rehabilitering och känslan av välmående. 

Den anhöriga bidrar både med viktigt sälskap, känsla av sammanhang och utgör en 

stabilitet i den sjukes vardag (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukdom och ohälsa drabbar 

inte endast patienten, utan hela familjen. I samband med långvarig ohälsa inom familjen 

träder ofta äldre barn, make eller maka fram och tar ett stort ansvar för omvårdnad i 

efterförloppet. Det kan kännas tillfredställande att kunna hjälpa till men risken finns att 

belastningen blir för stor och att de själva drabbas av ohälsa (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009).  

Att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad person kan vara förenat med stress, 

vilket innebär att makar/makor ligger i riskzon för att drabbas av psykisk ohälsa (Draper 

& Brocklehurst, 2007). Det för med sig sociala, känslomässiga, hälsorelaterade och 

finansiella bördor att vara anhörig och vårdare till patienter som överlevt en stroke 
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(Gbiri, Olawale & Isaac, 2015). Det är viktigt att erkänna de anhöriga som ett fokus för 

vårdvetenskapen, då de kan vara en avgörande faktor för patienters förmåga att uppleva 

välbefinna eller bevara hälsa. Idag finns mycket forskning kring det lidande de anhöriga 

kan uppleva i samband med en närståendes sjukdom, liksom forskning som ger 

uppmärksamhet åt vilken betungande effekt en vårdande roll kan ha på de anhörigas liv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

1.1.5 Sjuksköterskans roll 

Ett patientfokuserat vårdande utesluter inte de anhöriga, anhörigperspektivet bör tvärt 

emot inkluderas. Det anses ur ett etiskt perspektiv också vara en självklarhet inom 

vården att ta hand om denna grupp (Dahlberg & Segesten, 2010). Familjen har en viktig 

roll som kompletterar den vård och omsorg som samhället står för. Anhöriga väntas ofta 

vara en resurs i vårdsammanhang, både som informationsresurs till slutenvården och 

anhörigvårdare i det egna hemmet. Om enbart den som drabbats av sjukdom är i fokus 

inom vården hamnar de anhöriga i bakgrunden, därför är inte en enbart patientcentrerad 

vård tillräcklig (Swenurse, 2015).  

International Council of Nurses (ICN) har presenterat en etisk kod som bör ligga 

till grund för sjuksköterskans arbete. I denna kod ingår bland annat ”att lindra lidande” 

som ett av de fyra grundläggande ansvarområdena en sjuksköterska har (Swenurse, 

2012). Det är genom sin förståelse för den vårdande anhörigas känslor av oro, förlust av 

det egna jaget och tomhet på energi som en sjuksköterska kan använda sig av stöttande 

och preventiva strategier för att minska dessa (Pierce, Thompson, Govoni & Steiner, 

2012). 

 

1.2 Centrala begrepp 

Vi har valt att definiera nedanstående begrepp för att klargöra hur vi har använt och 

tolkat begreppens innebörd i denna uppsats. 

 

Life satisfaction – livstillfredsställelse: Begreppet används för att mäta människors 

tillfredställelse med livet. Det finns flera olika instrument för att mäta människors 

livstillfredställelse, bland annat Lisat-9 (Rehabilitation Institute of Chicago, 2010) och 

Satisfaction with life scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985).  
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Quality of Life – livskvalité: Ett brett begrepp som står för en människas individuella 

upplevelse av var hen befinner sig i livet med hänsyn till kulturell kontext och 

värderingar och i relation till mål, förväntningar, normer och bekymmer (WHO, 1997).  

 

Burden och Strain: Översattes båda till det svenska ordet börda med hjälp av 

Norstedts ordböcker (Norstedts ordböcker, 2015). Börda är något som belastar eller 

betungar, utan vidare definition (Wiktionary, den fria ordlistan, 2015). 

 

Anhörig: Är en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen, 2016a). En anhörig är ut ett vårdvetenskapligt perspektiv den person 

som patienten anser vara anhöriga och som samtidigt accepterar rollen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I vår text avses en anhörig som lever tillsammans med och tar hand om 

den närstående när vi använder begreppen: partner, make/maka, vårdande partner och 

anhörig. I detta arbete avses en person som vårdar och stödjer en närstående (jämför 

socialstyrelsen, 2016b).  

 

1.3 Teoretisk referensram 

För att beskriva anhörigas upplevelser och erfarenheter vid sjukdom och ohälsa har vi 

valt att utgå ifrån livsvärldsperspektivet. 

Livsvärldsperspektivet fokuserar på människans subjektiva upplevelser och hur 

denne förhåller sig till omgivningen. Genom att som sjuksköterska förstå människors liv 

ur ett livsvärldsperspektiv har man också förutsättning för att få förståelse för de 

anhörigas vardagsliv, hälsa, lidande och vårdande och får på så sätt bättre möjlighet att 

kunna befrämja dennes hälsa. När sjukdom inträffar vänds en anhörigs vardag upp och 

ner, den nya tillvaron blir svår att acceptera. En anhörigs vardag måste fungera för att 

hen ska kunna känna välbefinnande trots sjukdom i familjen, därför blir det viktigt att 

ha de anhörigas vardagsliv i beaktande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

1.4 Problemformulering 

En människas sjukdom och ohälsa drabbar också de anhöriga, som ofta är make eller 

maka (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Dessa spelar ofta en viktig roll i vårdandet 

och rehabiliteringen. Genom att se till de anhörigas livsvärld, kan sjuksköterskan sträva 

efter att förstå, stödja och stärka deras hälsoprocesser genom att se hur deras hälsa, 
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sjukdom, lidande och vårdande påverkar dem som individer (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

Fler anhöriga än tidigare kan antas komma att uppleva lidande och försämrad 

livskvalité, med bakgrund av att andelen människor som överlever en stroke kommer att 

öka, och en stor del av dem riskerar att leva med bestående funktionsnedsättningar 

vilket kan vara förenat med en ökad börda för deras partner. Ofta är närmaste anhörig en 

partner, och därför vill vi gärna lyfta fram dem ur ett livsvärldsperspektiv för att bättre 

förstå hur deras liv påverkas av att deras partner drabbas av en stroke. Detta för att som 

sjuksköterskor kunna möta dessa människors behov, lindra deras lidande och befrämja 

hälsa när de vårdar sin partner i hemmet. 

 

1.5 Syfte 

Syftet är att beskriva hur en människa upplever det att leva med en partner som har 

drabbats av stroke. 

 

2 Metod 

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilket är en sammanställning av 

empiriska studier, som föregås av att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur 

inom ett specifikt ämne eller problemområde.  Litteraturstudien bygger på aktuell 

forskning och syftar till att finna välgrundad kunskap inom ett problemområde, för 

praktisk implementering i empirin.  En systematisk litteraturstudie kan innehålla studier 

av kvalitativ och/eller kvantitativ karaktär. Studien utförs systematiskt i flera steg och 

ska motivera varför studien görs, att formulera frågor som går att besvara, att 

systematiskt söka litteratur och välja ut relevant information i form av vetenskapliga 

artiklar som genomgår en kvalitetsbedömning, kritiskt granskning, som sedan 

analyseras och sammanställs för att dra slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

2.1 Litteratursökning 

2.1.1 Databaser 

Valda vetenskapliga artiklar är hämtade ifrån tre olika databaser: PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. Forskningsområdet i databaserna avgjorde varför vi valde just dessa databaser 

då de stämmer in på aktuellt syfte.  
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PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar från 1966 och 

framåt, och omfattar medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl innehåller 

vetenskapliga artiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt som 

täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Cinahl innehåller material från 1982 

och framåt. PsycInfo täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad 

framställda som vetenskapliga artiklar, böcker, forskningsrapporter samt avhandlingar 

från 1872 och framåt (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

2.1.2 Sökstrategi 

Först utfördes en pilotsökning i databaserna Cinahl och PubMed, för att säkerställa att 

valt område var tillräckligt välbeforskat för att en systematisk litteraturstudie skulle 

kunna utföras. Då beslutet att inkludera PsycInfo i sökningen togs i ett senare skede, 

inkluderades inte denna databas i pilotsökningen.  

Sökorden som användes var: ”stroke”, ”spouse”, ”significant others”, 

”partner”, ”quality of life”, ”burden”, ”strain” och ”caregiver”. Dessa upptäcktes delvis 

i samband med pilotsökningen, och delvis genom att granska ämnesordlistor och 

synonym-ordböcker. Orden kombinerades med den booleska söktermen ”AND” i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo för att täcka in området så väl som möjligt. 

Operatorn ”AND” används enligt Forsberg och Wengström (2008) för att få ett mer 

välavgränsat resultat av sökningen. 

 Sökorden ”caregiver burden” och  ”informal caregiver” lades till i 

Pubmed för att få ett mer begränsat resultat av artiklar då endast sökordet ”caregiver” 

gav för omfattande och generellt resultat i denna databas. Vid sökningen med ”caregiver 

burden” användes frassökning, där sökord sättes inom citationstecken för att undvika 

träffar på de separata orden i sökningen, då det tidigare upptäckts att ordet caregiver 

förekommer i många sammanhang som saknade betydelse för valt syfte, likaså gjordes 

med sökordet ”significant others” i Cinahl. 

Sökorden ”stroke” och ”quality of life” är båda MeSH Termer och Cinahl 

Headings, i Cinahl användes det senare av sökorden som ämnesord för att få fram 

artiklar som bäst svarar på syftet vi har ställt upp. Sökordet ”spouse” valdes efter en 

sökning i SvenskMesh där de svenska orden partner och sambo översattes till spouse.  

Flera artiklar återkom i olika sökkombinationer och databaser, 

sökningarna i Cinahl, PubMed och PsychInfo resulterade i 17, 30 respektive två unika 

artiklar som lästes översiktligt av båda författarna för att utesluta de som inte specifikt 
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fokuserade på den strokedrabbades partner i resultatet. Det slutgiltiga antalet artiklar 

som sedan kvalitetsgranskades var 18 stycken. Ingen manuell sökning utfördes då 

författarna ansåg att den systematiska sökningen gav ett tillräckligt brett utbud av 

artiklar att inkludera i analysen. Alla sökningar har redovisats i tabellform och återfinns 

bland uppsatsen bilagor (bilagor A-C). 

 

2.1.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Ett antal inklusions- och exklusionskriterier sattes upp inför sökningen för att få ett 

hanterbart och välavgränsat urval. Endast artiklar som kungjorde att de var godkända av 

en etisk kommitté, eller som förde ett tydligt etiskt resonemang inkluderades. Endast 

artiklar publicerade från och med 2009 inkluderades. Artiklarna skulle vara skriva på 

engelska. Artiklarna skulle ha fokus på partnerns upplevelser efter att deras livskamrat 

drabbats av stroke. De anhöriga som ingick i studierna skulle vara make/maka eller 

sambo/partner till någon som drabbats av en stroke. Samtliga artiklar skulle vara peer-

reviewed, vilket säkerställdes i databasen Ulrichs Web. Litteraturstudier exkluderades. 

 

2.1.4 Etiskt resonemang 

Ett etiskt förhållningssätt har eftersträvats under denna uppsats, vilket är viktigt för att 

förhindra fusk och ohederlighet i form av plagiat, fabricering av resultat, och eller 

diskriminering av deltagarna (Forsberg & Wengström, 2008).  

All forskning som innefattar människor ska omfattas av ett etiskt resonemang för 

att skydda deltagarnas integritet och rättigheter. Detta innebär att forskaren får skriftligt 

samtycke samt försäkrar sig om att informanterna/respondenterna har förstått 

informationen, att insamlad data förvaras säkert och endast används inom studiens syfte 

samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst under studiens gång (Polit & 

Beck, 2012).  Därför har författarna av denna uppsats försäkrat sig om att de studier 

som har inkluderats i resultatet har godkänts av en etisk kommitté eller fört ett tydligt 

etiskt resonemang.  En artikel saknade beskrivning av etiskt godkännande men förde ett 

tydligt etiskt resonemang och inkluderades därför. Det resultat som presenteras från 

inkluderade studier motsvarar uppställt syfte och författarna har eftersträvat att så långt 

som möjligt återge ett korrekt resultat utan tolkning och förvrängning av resultaten, 

samt inkluderat alla resultat som varit relevanta i förhållande till syftet. 
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2.2 Kvalitetsgranskning 

Alla artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av två granskningsmallar från Willman, 

Stoltz och Batzervani (2006), en för kvalitativ forskning och en för kvantitativ. Den 

kvantitativa granskningsmallen har sedan modifierats genom att de frågor som riktas till 

studier med intervention har strukits för att den samlade kvalitetsbedömningen skulle bli 

rättvis utifrån studiernas individuella designval, då endast observationsstudier fanns vid 

sökningen. Totalt kvalitetsgranskades fyra studier med kvalitativ design, en studie med 

mixed method och 13 studier med kvantitativ studiedesign. För studien med mixed 

method användes båda granskningsmallarna. Granskningarna gjordes av båda 

författarna åtskilt, varefter resultaten jämfördes och diskuterades. 

Alla positiva svar tilldelades 1 poäng, medan negativa svar eller uteblivet 

svar inte tilldelades någon poäng. Exempel på frågor var: ”Urvalsförfarande beskrivet, 

ja eller nej” och ”deltagar-karakteristiska: Ålder, kön och antal”. Randomiserade 

kontrollerade studier har högre bevisvärde än kvasi-experimentella, och icke 

experimentella studier har lägst bevisvärde av de tre (Forsberg & Wengström, 2008). 

Därför har dessa studiedesigner tilldelats 1, 0,5 respektive 0 poäng i den samlade 

kvalitetsbedömningen. Poängen summerades och räknades om till en procentsats som 

avgjorde om kvalitén var låg (60-70%), medel (71-80%) eller hög (81-100%). 

Alla artiklar med låg kvalité sorterades bort för att hålla hög kvalité på 

arbetet. En artikel bedömdes ha låg kvalitet liksom bristande etiskt resonemang (Van 

Mierlo, van Heugten, Post, Lindeman, de Kort & Visser-Meily, 2014) och inkluderades 

därför inte i analysen. En annan saknade etiskt godkännande (Brann, Himes, Dillow & 

Weber, 2015), vilket i kombination med avsaknad av etiskt resonemang resulterade i att 

även den exkluderades efter ett misslyckat försök att nå tidskriften för svar kring etiskt 

ställningstagande. En sista artikel (Godwin, Swank, Vaeth, & Ostwald, 2013) sorterats 

bort på grund av att kvalitéten bedömdes för låg. Dessa artiklar har satts inom parantes 

när de presenterats i bilaga A-C. 

 

2.3 Analysförfarande 

15 artiklar ingick i analysen, författarna läste tillsammans igenom varje artikel i sin 

helhet och dessa presenterades i en artikelmatris (bilaga D).  

En ”mixed method” analys: integrated design, har använts för analys av 

kvalitativ och kvantitativ data i kombination. Genom denna gjordes kvantitativa resultat 

i form av procentsatser, medelvärden och tabeller om till text för att göra de två 



  
 

11 

resultatformerna kombinerbara (Polit & Beck, 2012). Tillexempel: 39% av kvinnorna 

och 25% av männen rapporterade kliniskt signifikanta symtom på depression. Detta 

översattes till: Fler kvinnliga än manliga partners rapporterade depressiva symtom. 

Författarna valde att gå induktivt till väga i analysprocessen, genom att 

beskriva det som artiklarna behandlade och skapa kategorier utifrån det. Artiklarnas 

resultat lästes igenom av båda författare flera gånger i en bekantgörande fas, och 

diskuterades sedan för att nå konsensus. Sedan valdes meningsenheter ut, vilka 

kondenserades och kodades (analys) för att sedan sammanföras till fyra kategorier med 

tillhörande subkategorier (Forsberg & Wengström, 2013). Exempel på analys återfinns i 

bilaga E.  

 

3 Resultat 

Fyra stycken kategorier framkom vid analysen av de vetenskapliga studiernas resultat. 

Dessa kategorier presenteras i resultatet nedan: Quality of Life, Social life, Emotional 

life & Changed Everyday Life.  

 

3.1 Quality of life 

De flesta vårdande partners upplever sin livskvalité som god eller utmärkt (Kneipmann 

& Harlacker Cupler, 2014). Dock påvisades att de deltagande partnerna hade lägre 

livskvalité än den allmänna populationen (McPherson, Wilson, Chyurlia & Leclerc, 

2011). Den vårdande partnerns upplevda livskvalité visade sig korrelera med den 

strokedrabbades livskvalité (McPherson et al., 2011). Nästan hälften av de tillfrågade 

partnerna upplevde en låg livstillfredsställelse ett år efter stroken (Wolters Gregório, 

Visser-Meily, Tan, Post & Van Heugten, 2011), livstillfredsställelsen upplevdes dock 

öka mellan år 1-2 efter stroken (Ostwald, Godwin & Cron, 2009). En högre börda 

visade sig vara kopplad till vårdande partners minskade tillfredsställelse med livet, på 

samma sätt var färre nytillkomna vårduppgifter relaterat till högre livstillfredsställelse. 

En högre livstillfredsställelse hos partnern var kopplad till att den strokedrabbade hade 

lägre grad av funktionsnedsättning (Kruithof, Visser-Meily & Post, 2012).  

En del vårdande partners vande sig vid de kommunikativa svårigheterna och lärde 

sig olika strategier för att handskas med dem, så de inte längre upplevdes påverka 

livskvalitén negativt (Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014). Att använda sig av passiv 
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coping (undvika problemen) istället för aktiv coping (bearbeta problemen) visade sig ha 

en negativ inverkan på livskvalitén (Wolters Gregório et al., 2011).  

De som hade lägre grad av utbildning upplevde sig vara mer tillfredsställda med 

livet än de med högre utbildning, även de med högre självkänsla upplevde sig vara mer 

nöjda med livet (Kruithof et al., 2012).  Karaktäristika som den vårdande partnerns 

ålder, fysisk kapacitet (McPherson et al., 2011), hälsa och kön visade sig också ha ett 

samband med hur tillfredsställda de var med livet i sin helhet (Kruithof et al., 2012). De 

som kände sig förberedda inför att anta den vårdande rollen kände också en högre grad 

av tillfredsställelsen med livet (Ostwald et al., 2009). De flesta vårdande partners 

upplevde att de fick något tillbaka från den strokedrabbade i form av till exempel 

uppskattning eller kärlek som gjorde att de kände en tillfredsställelse (McPherson et al. 

2011).  

 

3.2 Social Life 

De flesta partners var tillfredsställda med sin parrelation, även om mer än 60 % 

upplevde att de gjorde mer för deras strokedrabbade partner än denne gjorde för dem. 

Tillfredsställelsen hade en koppling till balansen i relationen före stroken (McPherson et 

al., 2011). Harmonin i relationen minskade succesivt över tid (Visser-Meily, Post, Van 

de Port, Maas, Forsberg-Wärleby & Lindeman, 2009). De som tyckte sig ha en god 

relation, i kombination med andra positiva aspekter, upplevde också högre 

livstillfredställelse överlag (Adriaansen, Van Leeuwen, Visser-Meily, Van den Bos & 

Post, 2011). De som kände att de gav mer till relationen än de fick tillbaka upplevde 

högre börda än de med en balanserad relation (McPherson et al., 2011). Nära 73 % av 

partners uppgav att de var nöjda med familjelivet i sin helhet (Kruithof et al., 2012).  

Förutsättningar för en god parrelation över längre tid visades sig vara bland annat 

avsaknad av småbarn i hemmet, att aktivt söka stöd, och att vara av manligt kön 

(Visser-Meily et al., 2009). Att den strokedrabbade genomgick 

personlighetsförändringar gjorde det svårt för partnern att känna igen sin livskamrat, 

som nu sågs som en annan person, vilket ledde till en sorg hos den vårdande partnern 

och distanserade dem från sociala sammanhang (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012). Sociala relationer upplevdes inte minska  till en början, men däremot över tid för 

de flesta (Visser-Meily et al., 2009).  

Majoriteten av deltagarna upplevde en oro eller ett missnöje över kommunikativa 

svårigheter. De flesta menade att svårigheter med kommunikationen med den 
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strokedrabbade påverkade både familjelivet och det sociala livet (Kneipmann & 

Harlacker Cupler, 2014). De som upplevde att den strokedrabbade hade bättre 

kommunikativ förmåga hade också ett bättre socialt liv (Visser-Meily et al., 2009). 

Kvinnor upplevde sig överlag ha bättre sociala relationer än män (Visser-Meily et 

al., 2009). Många vårdande fruar upplevde att de förlorade sin frihet och autonomi på 

grund av de förändringar som stroken medförde (Green & King, 2009). De flesta 

partners upplevde att det sociala livet drabbades hårt av sjukdomen (Bulley, Shiels, 

Wilkie & Salisbury, 2010) Många kände att de saknade sitt gamla umgänge (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Många avstod ifrån att delta i sociala aktiviteter, då 

de inte längre kändes meningsfulla att utföra ensamma (Cao, Chung, Ferreira, Nelken, 

Brooks & Cott, 2010; Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014). En kvinna uppgav att hon 

kände sig som en fånge i sitt eget hem, vilket påverkade hennes sociala liv (Bulley et al, 

2010). Rädsla för att lämna den strokedrabbade hemma ensam, och oro för alla problem 

som kan uppstå belystes som bidragande orsak till hennes känsla av att vara fast i sitt 

eget hem (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Tillgången till pengar uppgavs 

som en hindrande faktor för utförandet av sociala aktiviteter. Vårdande partners fann det 

också svårt att ta emot hjälp från omgivningen (Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014). 

Det sociala nätverket krympte till att utgöra endast ett fåtal vänner som kunde förstå 

situationen. Det kändes svårt att behöva förklara den strokedrabbades förändrade 

beteende (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Socialt stöd visade sig minska över tid. Partners med mer stöd var mera 

tillfredsställda med livet än de med mindre stöd.  Man har visat på starka samband 

mellan upplevelsen av livstillfredsställelse och socialt stöd, speciellt tidigt efter 

strokeinsjuknandet (Adriaansen et al., 2011). Begränsat socialt stöd gjorde livet som 

vårdande partner svårt, motsatt till ett omfattande socialt stöd som gjorde den nya 

livssituationen lättare att hantera (Cao et al., 2010). 

 

3.3 Emotional life 

Vårdande partners upplevde stress, ångest, depression och en känsla av ensamhet 

(Bulley et al. 2010), mer än hälften uppvisade depressiva symptom enligt en studie av 

Wolters Gregório et al. (2011). Fler kvinnliga partners än manliga rapporterade starka 

depressiva symptom 3 månader efter strokedebut, kvinnor upplevde också mera 

stressrelaterade problem (Alexander & Wilz, 2010). En del partners uttryckte glädje och 

uppskattning över att fortfarande kunna leva ihop med sin strokedrabbade partner 
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(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012), och de flesta vårdande partners hade 

generellt sett en hög självkänsla (Kruithof et al., 2012). Rädsla för att en ny stroke 

skulle inträffa gjorde att de vårdande partnerna kände oro och kände sig isolerade i 

hemmet (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Att alltid vara beredd på 

oförutsedda händelser bidrog till känslan av stress, ångest och utmattning, många sov 

också dåligt på grund av oron (Green & King, 2009). Vardagen och kampen för att få 

den att hänga samman upplevdes som utmattande. En del befann sig i konstant vånda, 

en oro för att sjukdomen skulle inträffa igen (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012), medan andra också oroade sig för att själva drabbas av ohälsa, och vad det skulle 

innebära för deras strokedrabbade partner (Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014). 

Även oro över finansiella situationen skapade stress för en del partners (Cao et al., 

2010). 

En upplevelse av att ha tappat kontrollen över situationen till följd av brist på 

information, osäkerhet, en känsla av stigmatisering och att känna sig överväldigad av 

sjukdomen bidrar till en känsla av sårbarhet hos partnern. Sårbarheten upplevdes på ett 

emotionellt plan då den ledde till ångest och lidande (Green & King, 2009).  

Den strokedrabbades beteende- och mentala förändringar påverkade den vårdande 

partnerns psykiska välmående (Bulley et al., 2010; Alexander & Wilz, 2010). I ett tidigt 

skede efter strokens debut såg man en koppling mellan kvinnliga partners mentala 

mående och den strokedrabbades depressiva symptom. Det sågs ingen sådan koppling 

hos manliga partners i början, här såg man däremot ett starkare samband efter 15 

månader än hos kvinnor (Alexander & Wilz, 2010). En del kvinnor kände ett behov av 

filtrera sina tankar för att inte låta kritiska i kommunikationen med de strokedrabbade 

makarna (Green & King, 2009). Den strokedrabbades symptom skapade ibland 

irritation som kunde eskalera till aggression följt av skuldkänslor (Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012). Skuldkänslor kunde också uppkomma från att deltaga i 

aktiviteter utan den strokedrabbade partnern (Cao et al., 2010).  

Depression minskade över tiden (Godwin et al. 2013; Visser-Meily et al. 2009; 

Alexander & Wilz, 2010), men en ökning av passiv coping ledde till en negativ 

utveckling med mer depression över tid (Wolters Gregório et. Al., 2011). De som var 

bättre på att uttrycka sina känslor hade färre depressiva symptom än andra partners 

(Visser-Meily et al. 2009). De som förlorat värdefulla aktiviteter efter stroken upplevde 

sämre mental hälsa än de som kunnat fortsätta med sina tidigare aktiviteter (Kneipmann, 

2012). 
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3.4 Changed everyday life 

Flera vårdande partners har upplevt att deras förväntningar på livet ändrat karaktär efter 

stroken, vissa upplevde en förlust av hopp, drömmar och planer för framtiden (Bulley et 

al., 2010). Livets fokus kunde upplevas ha skiftat till att enbart omfatta den sjuka 

(Bulley et al., 2010; Cao et al. 2010). Livet upplevdes ha blivit osäkert och 

oförutsägbart av att leva tillsammans med en strokedrabbad under längre tid (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Hälften av deltagarna uppgav att de hade tvingats minska på, eller sluta 

med, fritidsaktiviteter som de egentligen hade velat behålla (Kneipmann, 2014; 

Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014; Kneipmann 2012). Kvinnor fann att deras 

vitalitet påverkades negativt av den aktivitetsförlust som det förde med sig att leva med 

en strokedrabbad man (Kneipmann, 2012). En del partners upplevde att de försummade 

sin egen hälsa vid att inte ha tid eller energi till att utföra aktiviteter eller följa en 

hälsosam diet (Cao et al., 2010). Många vårdande partners uppgav att de har fått göra 

förändringar i sitt yrkesmässiga liv på grund av stroken (Bulley et al., 2010). Dessa 

partners hade en högre nivå av primär stress (Kneipmann, 2014) och upplevde högre 

börda än de partners som inte hade behövt minska någon fritidsaktivitet (Kneipmann, 

2012). Partners utryckte ett behov av mer egen tid, att komma ifrån och minska på 

stressen (Cao, et al., 2010). Partnerna kände att de inte hade någon valfrihet i frågan om 

vilka aktiviteter de behövde avsluta, och vilka de kunde fortsätta med. Ett hinder för att 

kunna utföra värdefulla aktiviteter var den ökade planeringen, tiden och ansträngning 

som krävdes på grund av stroken (Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014), till följd av 

den strokedrabbades funktionsnedsättningar (Cao, et al., 2010). Ett evigt överläggande 

med den strokedrabbade, sig själva och formella vårdgivare pågick för att få mera tid till 

sig själva (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Många upplevde att 

kommunikationssvårigheter var ett hinder för att kunna utföra fritidsintressen 

(Kneipmann & Harlacker Cupler, 2014). Gemensamma aktiviteter upplevdes som 

svårare att utföra på grund av den strokedrabbades behov av assistans, och många 

avstod från att fortsätta med dessa aktiviteter ensamma medan andra såg detta som deras 

enda paus (Cao et al., 2010).  

 De flesta vårdande partners upplevde ingen börda, men 35 % upplevde 

åtminstone någon börda enligt Kneipmann (2014) och Kneipmann (2012), enligt en 

annan studie är det över hälften av deltagarna som upplever börda (Wolters Gregório et 
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al., 2011). Vårdande börda förändrades inte nämnvärt över tid enligt Godwin et al. 

(2013) där man gjort mätningar över två år, men enligt Visser-Meily et al. (2009) 

upplevdes bördan minska signifikant över tid där man gjort mätningar över tre år. Att 

tvingas ändra sin planering, nivån på den strokedrabbades funktionsnedsättning, liksom 

dennes hälsa, var saker som partners upplevde påverka deras börda (Kruithof et al., 

2012). Att den drabbades funktionsnedsättning är något som försvårar vårdandet för 

partnern är något som också Cao et al. (2010) har kommit fram till. Vårdande partners 

upplevde att de behövde ha uppsikt över deras män eller assistera dem i dagliga livet 

(Kneipmann, 2014; Cao et al., 2010), detta ledde till att vårdande partners upplevde att 

de förlorade sin självständighet. Den strokedrabbades förmåga att utföra vardagssysslor 

var en viktig faktor för partnerns självständighet (Cao et al., 2010) och uppleva börda 

(Visser-Meily et al., 2009).  

De flesta partners kände att de hade flera negativa upplevelser av att vårda än 

positiva (McPherson et al., 2011). Att bli vårdande partner medförde att livet 

förändrades och blev svårare på grund av en försvårad vardag, rollmässiga förändringar, 

ökat ansvar och minskning av fritidsaktiviteter. Livet upplevdes bli mer organiserat och 

rutinmässigt (Cao et al., 2010). Att arbetsbördan i hemmet ökade, uppfattades vara på 

grund av den drabbades fysiska handikapp, också när det kom till vårdnaden om 

gemensamma barn och all extra planering som blev nödvändig efter sjukdomens 

insättande. Den ökade arbetsbördan som vårdandet förde med sig upplevdes leda till en 

försämrad hälsa hos partnern (Bulley et al., 2010). Vårdande partners kände en 

förändring i sin egen fysiska aktivitetsnivå. De som inte hade varit aktiva tidigare 

upplevde ofta att deras aktivitetsnivå hade ökat efter stroken, medan de som haft en mer 

aktiv livsstil innan stroken nu upplevde en avsaknad av fysisk aktivitet (Cao et al., 

2010).  

Vårdande partners kunde inta en vakande roll där de övervakade den 

strokedrabbades hälsa och välmående, denna roll kunde antas för att det skulle kännas 

lättare hantera stress och ångest (Cao et al., 2010). Vårdande partners kunde känna att 

de hellre gjorde allting själva, för att det kändes säkrare än att släppa kontrollen till den 

strokedrabbade (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Partners upplevde sig bli 

mer självreflekterande och lärde sig lägga om sina prioriteringar för att hitta ett synsätt 

som underlättar den nya vardagen. De blev mer medvetna om den potentiellt långsiktiga 

inverkan stroken skulle komma att ha på livet. Detta hjälpte dem att acceptera 

sjukdomen och hitta ett nytt fokus (Green & King, 2009). För att behålla sin kontroll 
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över livet försökte de resonera med sig själva för att hitta en inre frid och behålla en 

positiv inställning till livet och situationen (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012). Att behålla en positiv inställning upplevdes som en viktig del i att lära sig 

hantera de svårigheter sjukdomen fört med sig (Cao et al., 2010). Men att alltid vara 

beredd på det värsta och att konstant vara tillgänglig för den strokedrabbade blev ett sätt 

att bemästra rädslan för en del (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Vid en systematisk litteratursökning kan den booleska söktermen ”OR” användas för att 

få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Detta undveks dock av 

författarna då det ansågs mer strukturerat och tydligt att särskilja alla sökord i separata 

sökkombinationer och på så sätt ha färre träffar på varje enskilt sök. Därigenom är varje 

sökresultat mer överskådligt även i den bifogade sökhistoriken. Att utelämna ”OR” 

bedömdes därmed vara en styrka i den systematiska sökningen, men inget som 

påverkade det slutgiltiga resultatet.  

Att i huvudsak använda fritextsökning var ett val som gjordes för att få ett 

precisare sökresultat, då författarna var medvetna om det stora antal publicerade titlar 

som finns inom området. Kombinationen av flera sökord sågs som ett bättre val för att 

hitta artiklar som svarade väl på valt syfte. Detta visade sig vara ett misstag då 

användningen av fritext snarare gav fler orelevanta träffar än om databasernas ämnesord 

hade använts. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om ämnesord hade använts i 

större utsträckning än sökning i fritext. 

Vid ett antal av sökningarna användes frassökning, där sökordet sätts inom 

citationstecken kring sökord med två ord som till exempel ”Caregiver burden” för att 

inte få träffar på orden separat, vilket skulle kunna leda till många irrelevanta resultat. 

Detta var inget som användes konsekvent genom hela sökningen, då metoden tyvärr 

först upptäcktes senare i processen. Detta kan ha inneburit att många irrelevanta artiklar 

påträffades, vilket försvårade den systematiska sökningen. Detta bör inte ha påverkat 

det slutgiltiga resultatet då alla titlar trots detta lästes och relevant litteratur därmed ej 

bör ha förbisetts. 

En svaghet är att någon manuell sökning inte utfördes då den systematiska 

sökningen bedömdes ge tillräckligt djup. Att detta inte har utförts kan ha inneburit att 
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relevanta artiklar har förbisetts. Många dubbletter förekom vid sökningarna, både vid 

olika kombinationer av sökord och i de olika databaserna. Detta är något som kan tyda 

på att sökningen har varit grundlig och uttömmande. Till följd av detta, i kombination 

med tidsaspekten, begränsades sökningen i PsychInfo till att omfatta ett minde antal 

sökord som ansågs vara mest relevanta. Även detta kan ha inneburit att relevanta 

artiklar har förbisetts. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna var för sig, sedan 

jämfördes resultaten och diskuterades så att enighet nåddes om artiklarnas kvalité, i en 

form för forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Att använda triangulering 

som denna höjer trovärdigheten i ett arbete (Polit & Beck, 2012). Att modifiera 

granskningsmallar för att de ska passa olika studiedesigner och använda sig av 

poängsystem för att bedöma kvalitet som vi har gjort, är en lämplig metod när studier 

ska kvalitetsgranskas (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2011). 

Observationsstudier har enligt Forsberg och Wengström (2008) ett lägre 

bevisvärde än till exempel en randomiserad, kontrollerad experimentell studie. Då 

denna systematiska litteraturstudie till stor del omfattar kvantitativa observationsstudier 

kan detta påverka även denna studies bevisvärde. Observationsstudier fokuserar ofta på 

kvantifierbara data, då vi i vårt syfte eftersöker något så subjektiv som upplevelser kan 

även detta ha påverkat resultatet och påverkat överförbarheten negativt. Polit & Beck 

(2012) menar att överförbarheten ökar om deskriptiv data framställs på ett sådant sätt att 

läsaren kan bedöma själv om resultatet är överförbart. Detta anser vi att vi har gjort 

genom att presentera artiklarna i en artikelmatris (bilaga D).  

Då inga inklusions- eller exklusionskriterier för kön eller ålder användes 

innebar det att artiklar med både kvinnliga och manliga partners i olika åldrar 

inkluderades, vilket kan påverka överförbarheten negativt. Många artiklar handlade bara 

om kvinnliga partners,  vilket kan bero på att män oftare drabbas av stroke än kvinnor 

(Ericson & Ericson, 2012), så att kvinnliga partners är mer vanligt förekommande och 

därför oftare blir fokus för forskning. Att endast inkludera artiklar med till exempel 

kvinnor i samma ålder hade kunnat göra överförbarheten mer precis, till den specifika 

gruppen. En del artiklar fokuserade både på partnern till den drabbade och på den 

strokedrabbade själv, då det var tillfället fokuserades det på den delen av resultatet som 

handlade om partnern. 

 Sökningen begränsades inte till enskilda länder, utifrån motivationen att 

inte förbise relevant forskning. Därför är det svårt att identifiera en gemensam kontext 
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för utvalda studier. Detta kan påverka överförbarheten på grund av kulturella skillnader 

och att de sjukvårdsystem som råder i länderna kan variera kraftigt. För att få ett resultat 

som är mer överförbart på en svensk kontext skulle författarna kunnat begränsa sig till 

att enbart inkludera forskning från de nordiska länderna. 

Då den systematiska sökningen resulterade i kvalitativa såväl som 

kvantitativa studier, krävdes en kombinerad analysmodell för sammanställandet av 

resultatet. Detta är dock inget som författarna fann stöd för i Forsberg & Wengström 

(2008), varför man utgick från Polit & Beck (2012) som förklarar just denna 

kombinerade modell. Att inte konsekvent använda sig av samma metodlitteratur i 

analysen kan möjligtvis ses som en svaghet, men författarna anser att det gör metoden 

mer tydlig och lättare att följa.  Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det en fördel att 

analysera artiklar utifrån deras bevisvärde. Detta uppmärksammades sent i processen, 

vilket gjorde att detta inte har utförts. I artikelmatrisen (bilaga D) återfinns information 

om de individuella studiernas samlade kvalitetsbedömning samt beskrivning av bland 

annat urval och metod, vilket gör det möjligt för läsaren att själv delvis bedöma vilka 

studier som har högre bevisvärde än andra, då detta inte är något som presenterats i 

resultatet. 

Författarna valde att utföra hela analysprocessen tillsammans istället för 

enskilt. Att läsa resultaten, markera relevanta delar, koda meningsenheterna och dela 

upp dessa i subkategorier och sedan kategorier tillsammans sågs som en fördel. Den 

dialog som fördes genom processen ledde till en enighet om hur kategorierna skulle se 

ut och vad som skulle ingå i dem. Denna metod kan dock också ses som en svaghet i 

arbetet, då två författare kan tänkas bli påverkade av varandra under analysprocessen. 

En annan sak som kan ha påverkat analysprocessen är författarnas eventuella 

förförståelse. Därför diskuterade författarna sin förförståelse för att bli medvetna om 

den och kunna lägga åt sidan, så att resultatet ej skulle påverkas. Denna metod kallas 

Bracketing och höjer trovärdigheten i ett arbete (Forsberg & Wengström, 2013). 

Det är inte alla artikelförfattare som tydligt definierar begrepp som strain 

eller burden. Både mental och fysisk börda (eller en kombination av de båda) kan ha 

avsetts i vissa artiklar. De gånger som studierna tydligt beskriver vilken form för börda 

som avses har detta också tydliggjorts i texten, till exempel som arbetsbörda eller 

mental börda. Ofta har dock ingen definition gjorts av forskarna, vilket också har 

omöjliggjort för författarna av denna uppsats att utläsa vilken form för börda som avses. 

Detta kan ha påverkat resultatet negativt då heller inte vi alltid har kunnat skilja 
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begreppen åt i analysen, men har använt svenska översättningen börda i resultatet. 

Livstillfredsställelse och livskvalité är två begrepp som ligger väldigt nära varandra i 

definition, fast de mäts med skilda instrument. Begreppet livskvalité kan ses som något 

större och mer övergripande än livstillfredställelse. För att uppleva livskvalité behöver 

man också känna tillfredsställelse, varför författarna inte gjort någon direkt särskiljning 

av begreppen i resultatdiskussionen.  

Att inte översätta meningsenheterna, koderna eller kategorierna till 

svenska i analysprocessen var ett val som gjordes för att minska risken för feltolkning 

och därmed felkategorisering. Att i analysen behålla ordens ursprungliga betydelse 

ansåg författarna till en början som en styrka, då engelskan är ett mer nyanserat språk 

och risken att förlora innebörder vid översättning till svenska bedömdes som 

överhängande. Men då engelska inte är författarnas modersmål så finns ändå alltid en 

risk för feltolkning, varför uteslutande det svenska språket kunde ha andvänts för att 

göra arbetet mer konsekvent.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur en människa 

upplever det att leva med en partner som har drabbats av en stroke. Vi identifierade fyra 

kategorier som tillsammans beskriver upplevelserna hos människor som lever med och 

tar hand om en strokedrabbad partner. Det framkom i resultatet att livskvalitén kan 

påverkas negativt av den nya situationen, det sociala livet kan försämras, det psykiska 

måendet påverkas av bland annat stress, oro och depression samt att livets fokus skiftas 

till att kretsa kring den sjuke, vilket ofta upplevs som en förlust av det egna livet. 

Resultatet påvisade många skiftande upplevelser, sett ur ett livsvärldsperspektiv kan vi 

konstatera att detta inte är anmärkningsvärt då alla upplever världen på olika sätt 

beroende på vilka erfarenheter man bär med sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta gör 

det dock svårt att hitta ett homogent och överförbart resultat. 

Livskvalitén minskar efter strokens insättande och fortsätter att göra så 

under det första året. Sedan ökar tillfredställelsen med livet igen efter några år. Att 

livstillfredsställelsen minskar förklaras utifrån många olika aspekter, men varför ökar 

den igen? En förklaring till detta skulle kunna vara att man över tid lär sig att acceptera 

den nya livssituationen, och hittar en ny mening med livet. Bailly, Gana, Hervé, Joulain 

och Alaphilippe (2014) har funnit att människors kapacitet till att anpassa sina mål kan 

ha en tydlig effekt på livstillfredsställelsen, då det bidrar till ett lugn och en avslappnad 
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attityd. Vårt resultat visade att många blev mer medvetna om den potentiellt långsiktiga 

inverkan stroken skulle komma att ha på livet vilket ledde till att de acceptera den nya 

situationen och kunde gå vidare. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) formas livsvärlden 

av sammanhang och mening, och meningsfullt sammanhang gör att saker och ting 

upplevs som lättare. I vårt resultat ser man också hur socialt stöd visade sig minska över 

tid och att partners med mer stöd var mera tillfredsställda med livet än de med mindre 

stöd. Detta står alltså i kontrast till att livstillfredsställelsen ökar över tid. En högre 

börda hade en tydlig koppling till livskvalitet, en annan tänkbar förklaring kan därför 

också tänkas vara att rehabilitering av den sjuke minskar bördan på den vårdande 

partnern som därmed känner högre livstillfredsställelse. I resultatet är det dock 

motstridande uppgifter om vare sig bördan minskar över tid eller ej. Wolters Gregório et 

al. (2011) och Kneipmann (2012;2014) har olika instrument för att mäta bördan som de 

vårdande partnerna upplever, detta kan vara en anledning till att deras resultat 

motstrider varandra. Det visar sig dock att vårdande partner till en närstående med 

bestående hjärnskada upplever större börda i förhållande till vårdande partner av 

demens eller cancerpatienter (Harding, Gao, Jackson, Pearson, Murray & Higginson, 

2015). 

Trots att livet på många sätt har tagit en vändning och blivit mer 

komplicerat, så hämtar många kraft från känslan av att de får något tillbaka från den 

strokedrabbade. Till exempel i form av uppskattning eller kärlek vilket gör att de känner 

en tillfredsställelse. De som känner sig redo för att vårda är också mer nöjda med livet. 

Detta kan tänkas handla om både personlighet och kulturella skillnader. I resultatet såg 

vi att karaktäristika som den vårdande partnerns ålder, fysisk kapacitet, hälsa, 

utbildningsnivå och kön hade samband med hur man såg på sin livskvalité. De med 

lägre utbildning visade sig vara mera tillfredsställda med livet i sin helhet, vilket väcker 

en del funderingar. Det är möjligt att de med högre utbildning känner större mening i 

sitt arbete eller har byggt sig en karriär som upplevs gå förlorad när livet skiftar fokus 

och de tvingas gå i tidig pension eller minska sin sysselsättningsgrad. En annan 

bidragande orsak kan vara att de personer som har högre utbildning ofta också har bättre 

hälsa, och därmed upplever bättre livskvalité. I socialstyrelsens rapport rörande 

folkhälsan i sverige (2013) framgår det att utbildning har en tydlig koppling till den 

självupplevda hälsan, där de med högre utbildning upplevde sig ha bättre hälsa än de 

med låg utbildning. 
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I en studie där man undersökte skillnader i hos olika grupper av människor såg man att 

afro-amerikaner upplevde uppgiften som vårdande partner mindre påfrestande än vita 

amerikaner (Jessup, Bakas, McLennon, & Weaver, 2015). Detta tyder på att det finns 

kulturella skillnader, möjligtvis för att familjen har en annan struktur i olika kulturer 

med andra normer kring vårdande som gör att livet som vårdande partner känns mer 

självklart. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är livsvärlden unik och skiljer sig från 

person till person, den betecknar sättet vi förhåller oss till oss själva, andra och världen 

runt omkring. 

I enlighet med sjuksköterskans etiska kod bör sjuksköterskan initiera och 

främja insatser som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers sociala behov (Swenurse, 

2012). I resultatet framkom flera skillnader mellan män och kvinnor, däribland att 

kvinnliga partners har bättre sociala relationer än manliga. Här tycker författarna att det 

hade varit intressant att veta hur det sociala livet såg ut innan stroken, för att se om 

männens sociala liv påverkas mer av stroken eller om de hade färre sociala kontakter 

även innan sjukdomens insättande. Det finns äldre forskning som tyder på att män 

generellt har färre sociala interaktioner än kvinnor (Pugliesi & Shook, 1998). I relation 

till detta kan det hypotiseras om att män generellt drabbas hårdare socialt, efter deras 

partner insjuknar i stroke, för att deras nätverk redan är begränsat. En annan skillnad 

mellan könen var att kvinnors mentala hälsa påverkades tidigare än männens av de 

depressiva symptom deras strokedrabbade partner uppvisade, men att manliga partners 

påverkades i högre utsträckning på längre sikt än kvinnliga. Varför det är så vet vi inte, 

därför vore det ett intressant område för vidare forskning. 

Många vårdande partners upplevde att de intog en överbeskyddande roll 

gentemot den strokedrabbade då de inte ville utsätta den sjuka för onödig belastning, 

samt inte litade på att tillexempel vardagssysslor utfördes korrekt, eller att de 

överhuvudtaget blev gjorda. Denna rädsla kan tänkas påverka den vårdande partnerns 

hälsa och tillfredställelse med livet negativt då de tar på sig uppgifter och sysslor som 

den strokedrabbade kan hjälpa till med. Den strokedrabbade kan också tänkas påverkas 

negativt av att hen blir mindre aktiv och upplever sig vara beroende av någon annan. 

Studier har visat att tidig mobilisering av den strokedrabbade främjar återhämtning av 

fysiska och psykomotoriska funktioner (Saunders, Greig & Mead, 2014). 

Att ha för lite tid till sig själv, och förlora värdefulla aktiviteter och sociala 

kontakter till följd av partnerns stroke var ett stående problem för många. Detta kan 

skilja sig mycket åt mellan länder, och eftersom vi inte har avgränsat området i denna 
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litteraturstudie kan det vara svårt att se det resultatet som överförbart på en svensk 

kontext, med ett jämförelsevis välutvecklat socialt skyddsnät. I andra länder kan det 

vara en klassfråga, där de utsatta blir ännu mer utsatta när någon i familjen drabbas av 

sjukdom, på grund av bristande stöd från samhället. 

En majoritet av deltagarna i studien upplevde depressiva symtom i och med strokens 

insättande, vilket för många kan vara svårt att hantera och ta sig ur på egen hand. Vi 

upplever att det skulle vara intressant om forskarna hade belyst hur många som sökte 

professionell hjälp för sin depression samt vad denna hjälp bestod av. Passive coping, 

att inte bearbeta problemen, ledde till en negativ utveckling med mer depression över 

tid. Frågan är då vad vi som sjuksköterskor kan göra för att hjälpa vårdande partners att 

ta sig an och bearbeta de upplevda problemen (active coping) då studiens resultat visar 

att denna strategi minskar prevalensen av depression. Dahlberg & Segesten (2010) 

menar att det är viktigt att omtolka sin livssituation för att hitta strategier för att lättare 

förhålla sig till den nya situationen, och att det på så sätt går att uppleva livet som 

meningsfullt trots svår och eller långvarig sjukdom. Vårdande från sjuksköterskans sida 

måste bygga på hur sjukdomen påverkar vardagen för personen, för att hjälpa de som 

drabbas att fullfölja sina livsprojekt. Med livsvärld som grund för vårdande kan man 

börja återställa livskraften och balansen som en människas livsmening ingår i.  

 

4.3 Slutsats 

Det kan upplevas väldigt olika att leva med en strokedrabbad partner. Livskvalitén 

påverkas ofta negativt, liksom det sociala livet och den emotionella hälsan. Livet kunde 

också ha skiftat fokus på ett sätt som kunde upplevdes som en förändring av självbild 

och livets innebörd.  

Sjukvården bör ge förutsättningar för människor att leva ett 

tillfredställande liv, och bidra till att ge dem en känsla av att leva ett liv med mening 

och sammanhang trots sjukdom. Därför bör en sjuksköterska förstå att alla människor är 

individer, och att alla upplevelser är subjektiva. Det är därför viktigt att sätta sig in i 

varje människas livsvärld för att kunna ge dem bästa möjliga grund att hantera den nya 

situationen utifrån deras egna förutsättningar. Praktiskt skulle detta kunna innebära att 

en sjuksköterska har individuella samtal med varje patient och anhörig, vilket sedan 

upprepas och följs upp under en längre period för att undvika känslor som ensamhet och 

att vara utelämnad. 
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Resultaten i de sammanställda studierna varierade och deras urval skiljde 

sig ofta åt. Därför bör denna studies resultat användas med försiktighet. Sjuksköterskor 

kan använda det som en vägledning för att lättare förstå hur det kan upplevas att leva 

med någon som drabbats av en allvarlig sjukdom, och bredda förståelsen av att saker 

upplevs olika för olika människor. Resultatet kan tyda på att män och kvinnor behöver 

olika sorters stöd i olika faser efter stroke. Därför tycker författarna att detta område 

vore intressant för framtida forskning. Vi ser också ett behov av mer kvalitativ 

forskning med bättre metodologi för att lättare kunna överföra forskningens resultat och 

utforma individuella stödåtgärder. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Cinahl  
Databas: Cinahl  

Sökning gjord: 2015-10-13 

Sök 

Nr. 

Sökord & 

Kombinatio

ner 

Begränsninga

r (Limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstra

kt 

Lästa 

artiklar 

Granska

de 

artiklar 

(nr) 

Utvalda 

artiklar 

(nr) 

S1 (MM 

“Quality of 

Life”) 

Hitta alla 

sökord 

21,295 0     

S2 Stroke Hitta alla 

sökord 

53.062 0     

S3 Strain Hitta alla 

sökord 

14,813 0     

S4 Caregiver Hitta alla 

sökord 

33,515 0     

S5 Burden Hitta alla 

sökord 

25,865 0     

S6 Significant 

others 

Hitta alla 

sökord 

48,387 0     

S7 Spouse Hitta alla 

sökord 

8,198 0     

S8 Partner Hitta alla 

sökord 

25,528 0     

S9 S2 AND S7 

AND S5 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

25 25 12 12  Nr. 2, Nr. 

4, 

(Brann, 

M. et. 

Al.), Nr. 

6, Nr. 7, 

Nr. 9, Nr. 

10, Nr. 

11, Nr. 

14 

Nr. 2, Nr. 

4, Nr. 6, 

Nr. 7, Nr. 

9, Nr. 10, 

Nr. 11, 

Nr. 14 

S10 S1 AND S2 

AND S8 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

3 3 0 0 0 0 

S11 S2 AND S3 

AND S8 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

0 0 0 0 0 0 

S12 S2 AND S5 

AND S8 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

10 10 (*7) 0 0 0 0 



  
 

II 

Artiklar med * är antalet som har sorterats bort då de förekommit i tidigare sökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S13 S2 AND S5 

AND S6 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

40 40 (*2) 5 3 Nr. 8 Nr.8 

S14 S2 AND S3 

AND S6 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

9 9 (*3) 1 1  0  

S15 S1 AND S2 

AND S6 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

11 11 (*1) 0 0 0 0 

S16 S1 AND S2 

AND S7 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

6 6 (*3) 0 0 0 0 

S17 S2 AND S3 

AND S7 

Hitta alla 

sökord, 

Engelska, 

>2009 

8 8 (*5) 2 1  0  



  
 

III 

 

Bilaga B: PubMed 
Databas: Pubmed 

Sökning gjord: 2015-10-14 

 
Sök 

nr. 

Sökord & 

Kombinatio

ner 

Begränsningar 

(Limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

granskade 

Artiklar 

(nr.) 

Utvald

a 

artikla

r (nr.) 

S1 Stroke  236142 0     

S2 Burden  126009 0     

S3 Strain  353847 0     

S4 Quality of 

life 

 254876 0     

S5 Caregiver  47833 0     

S6 Spouse  24090 0     

S7 “significant 

others” 

 2156 0     

S8 partner  52558 0     

S9 S1 AND S2 

AND S6 

>2009; English 22 22 

(*4) 

14 6  Nr. 13 Nr. 13 

S10 S1 AND S3 

AND S8 

>2009; English 2 2 0    

S11 S1 AND S3 

AND S6 

>2009; English 11 11 5 4  Nr. 1, Nr. 

15 

Nr. 1 

Nr 15 

S12 S1 AND S3 

AND S7 

>2009; English 0      

S13 S1 AND S3 

AND S5 

>2009; English 57 57 

(*8) 

14  6   0  

S14 S1 AND S2 

AND S8 

>2009; English 8 8 (*1) 3 1  (Van 

Mierlo. M. 

L. et. Al.) 

0 

S15 S1 AND S2 

AND S5 

>2009; English 182 0     

S16 S1 AND S2 

AND 

informal 

caregiver 

>2009; English 40 40 

(*3) 

13 5  0  

S17 S1 AND S4 

AND S8 

>2009; English 21 21 

(*2) 

3 1  0  

S18 S1 AND S4 

AND S5 

>2009; English 244 0     

S19 S1 AND S4 

AND 

“caregiver 

burden” 

>2009; English 47 47 

(*10) 

3 2  0  

S20 S1 AND S4 

AND S6 

>2009; English 38 38 

(*8) 

10 5  Nr. 13, 

(Godwin, 

K.M et. 

Al.) 

Nr. 13 

S21 S1 AND S4 

AND S7 

>2009; English 6 6 0    

S22 S1 AND S2 

AND S7 

>2009; English 5 5 0    

Artiklar med * är antalet som har sorterats bort då de förekommit i tidigare sökning. 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C: PsycInfo 
Databas: PsycInfo 

Sökningen utfördes: 2015-10-15 

Artiklar med * är antalet som har sorterats bort då de förekommit i tidigare sökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök 

Nr. 

Sökord & 

Kombination

er 

Begränsningar  Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar  

 

Granska

de 

artiklar 

(Nr.) 

Utvalda 

artiklar 

(Nr.) 

S1 Stroke AND 

Significant 

others AND 

quality of life 

>2009 49 49 

(*2) 

1 0   

S2 Stroke AND 

Spouse AND 

quality of life 

>2009 12 12  10 1 Nr.5 Nr. 5 

S3 Stroke AND 

Spouse AND 

Burden 

>2009 13 13 

(*2) 

3 0   

S4 Stroke AND 

spouse AND 

strain 

>2009 4 4(*2) 0    

S5 Stroke AND 

partner AND 

quality of life 

>2009 16 16 

(*2) 

1 1  Nr. 3 Nr. 3 



  
 

I 
 

Bilaga D: Artikelmatris 

Nr. Författare & 

publiceringsår 

Titel & tidskrift Syfte Metod: Datainsamling/Urval/ 

Analys 

Resultat Design & 

Kvalité 

1. Adriaansen, J. J. E., 

Leeuwen, C. M. C., 

Visser-Meily, J. M. 

A., van de Bos, G. A. 

M. & Post, M. W. M. 

(2011) 

Course of social and 

relationships between 

social support and life 

satisfaction in spouses of 

patients with stroke in the 

chronic phase. Patient 

Education and 

Counseling 

Att beskriva förloppet av 

socialt stöd (över tid, efter 

sjukdomsdebut) till vårdande 

partner av en patient med 

stroke, och att undersöka 

direkta och indirekta 

relationer mellan socialt stöd 

och tillfredsställelse med livet 

över tiden. 

Deltagarna (229) rekryterades via 

rehabilitationskliniken. Män och 

kvinnor. Medelålder 53,3 år. 180 av 

dessa inkluderades i studiens 

analys. Datainsamling gjordes med 

hjälp av olika 

instrument/questionnaires.  

Deskriptiv statistik. Spearmann 

correlations användes för att se 

samband, och Multilevel analys för 

att se förändringar över tid. 

Det sammanfattade sociala stödet 

(professionellt stöd EJ medräknat) 

minskade signifikant över tid. Vårdande 

börda kunde associeras till lägre 

livstillfredsställelse och socialt stöd 

associerades till högre livstillfredsställelse, 

oberoende av den upplevda bördan.  

Kvantitativ, 

longitudinel

l Kohort 

studie. 

 

Medel kval. 

2. Alexander, T. & Wilz, 

G. (2010) 

Family caregivers: 

Gender Differences in 

adjustment  to stroke 

survivors’ mental 

changes. Rehabilitation 

Psychology 

Undersöka könsskillnader hos 

vårdande partners förmåga att 

anpassa sig till utmaningen 

som en ”post-stroke 

livssituation” kan utgöra. 

97 par deltog i studien, 80 av dessa 

fullgjorde den (internt bortfall=17). 

Männen medelålder var 64,21 år. 

Kvinnornas medelålder var 56,50 

år. Dessa rekryterades via 

rehabilationskliniker och 

datainsamlingen skedde via 

intervju. Deskriptiv statistik, t-test 

och ANCOVA användes vid 

analysen. 

Visar att kvinnor upplever mer stress och 

depressiva symtom än jämförda män. Dock 

påvisas motsatsen då patienten har 

kvarstående symtom som påverkar tal och 

intellekt. Kvinnor visar sig då klara av 

denna påfrestning bättre än jämförda män. 

Kvantitativ 

Longitud. 

Icke 

experimente

ll. 

 

Hög kval. 

3. Bulley, C., Shiels, J., 

Wilkie, K. & 

Salisbury, L. (2010) 

Carer experiences of life 

after stroke – a qualitative 

analysis. Disability and 

Rehabilitation 

Undersöka vårdande partners 

erfarenheter av att ta hand om 

en strokeöverlevande patient, 

inklusive reaktioner och 

förändringar i deras liv. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare (9) rekryterades via en 

rehabiliteringssklinik, inget internt 

bortfall redovisas. Både män och 

kvinnor mellan 40-74 år. Analysen 

har gjorts utifrån en 

fenomenologins lära med en 

tolkande innehållsanalys. 

Ett övergripande tema, “Lives turned 

upside-down” där vårdande partner 

uttryckte svårigheter med en ökad 

vårdbörda, att samtidigt ta hand om hemmet 

och den förändrade livssituationen med 

minskad bekantskap utanför hemmet. 

Fenomenolo

gisk, 

tolkande. 

Kvalitativ. 

 

Hög kval. 



  
 

II 

4. Cao, V., Chung, C., 

Ferreira, A., Nelken, 

J., Brooks, D. & Cott, 

C. (2010) 

Changes in activities of 

wives caring for their 

husbands following 

stroke. Physiotherapy 

Canada 

Att utforska vårdande 

partners perspektiv av att 

vårda en person med stroke 

med avseende på deras egen 

fysiska aktivitet. 

Urvalet bestod av 10 kvinnliga 

makar som hittades via 

strokeinformationsgrupp. 

Åldersspannet var 45-73 år. Data 

samlades in via intervjuer. 

Intervjuer transkriberades, 

kategoriserades och kodades som 

sedan blev teman.  

Fyra huvudsakliga teman identifierades: 

”change in role”, förändringar i det 

vardagliga livet, påverkan på ekonomi, 

personliga intressen, och den egna hälsan. 

”change in activity”, påvisar att vårdande 

partner upplevde sig mer aktiv och 

självständig innan strokeinsjuknandet. 

”barriers to activity and health”, pekar på 

vikten av att ta hand om sin egen hälsa som 

vårdande partner, och svårigheter att finna 

tid för sig själv. ”change in meaning of 

activity” visar på att vårdande partner ofta 

avstår från att utföra meningsfulla 

aktiviteter då de inte ansågs lika 

meningsfulla att utföra på egen hand. 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design. 

 

Medel kval. 

5. Godwin, K. M., 

Oswald, S. K., Cron, 

S. G. & Wasserman, 

J. (2013) 

Long-term health related 

quality of life of survivors 

of stroke and their spousal 

caregivers. Journal of 

Neuroscience Nursing 

Att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet och relaterade 

avgörande faktorer som 

påverkar den, hos patienter 

överlevande i stroke och deras 

vårdande partner, mer än 2 år 

efter en stroke. 

Urvalet bestod av 30 par (manliga 

och kvinnliga partners) som deltagit 

i en tidigare studie. Medelålder 

64,9. Data samlades in via intervju, 

datan jämfördes sedan med tidigare 

hämtad data i en databas. Flera 

frågeinstrument med slutna frågor 

användes. Data analyserades med 

deskriptiv statistik, linjär mixed 

model för att se förändring över tid 

samt multipel linjär regression för 

att se samband. 

Strokeöverlevare och vårdande partner 

påvisar signifikanta depressiva 

förändringar. Överlevare av stroke 

upplevde en minskad nivå av depression 

under det första året, för att sedan öka. För 

vårdande partner minskade nivåerna av 

depression kontinuerligt. Strokeöverlevare 

rapporterar minskad fysisk funktion, mental 

status samt minskad livskvalité. 

Kvantitativ 

icke-

experimente

ll.  

 

Medel kval. 

6. Gos-Man Hedström, 

G. & Dahlin-Ivanoff, 

S. (2012) 

’Mastering an 

unpredictable everyday 

life after stroke’- older 

women’s experiences of 

caring and living with 

their partners. 

Scandinavian Journal of 

Utforska och lära av äldre 

kvinnor om hur de upplever 

deras livssituation och 

formellt stöd som vårdare 

efter deras partner insjuknat i 

stroke och föreslå kliniska 

implikationer. 

Fokusgruppintervjuer gjordes, där 

urvalet bestod av 16 (25 

tillfrågades) vårdande partners 

(kvinnor) till strokepatienter som 

hittades via strokeförening. 

Åldersspannet var 67-83 år. Data 

samlades in via 

Ett generellt tema visade sig i resultatet, 

”Mastering an uncertain and unpredictable 

everyday life”. 3 subkategorier framträdde: 

”Living with another man”, där vårdande 

partner diskuterade förändring av 

strokepatientens personlighet och intellekt, 

samt förlust av livskamrat. ”Fear of it 

Kvalitativ. 

Deskriptiv. 

 

Hög kval. 



  
 

III 

Caring Sciences fokusgruppsdiskussioner. Data 

analyserades och bearbetades för att 

hitta teman. Dessa diskuterades 

mellan 2 forskare för att nå 

konsensus (Triangulering).  

happening again”, att ständigt leva med 

rädslan över att ständigt vara redo för att 

hjälpa. ”ongoing negotiation”, att kämpa 

med att förhandla med sin partner samt för 

att hitta egentid. 

7. Green, T. L. & King, 

K. M. (2009) 

Experiences of male 

patients and wife-

caregivers in the first year 

post discharge following 

minor stroke: descriptive 

qualitative study. 

International Journal of 

Nursing Studies 

Att utforska manliga patienter 

med minor stroke och deras 

makars uppfattningar om 

faktorer som påverkar 

livskvaliteten och börda under 

det första året efter 

utskrivning. 

Deltagarna (26 par) rekryterades 

från en tidigare studie. Kvinnor i 

åldern 33-75. Inget bortfall 

beskrivet. Datainsamling gjorde 

med semistrukturerade 

telefonintervjuer. En deskriptiv 

innehållsanalys gjordes där de 

kategorier som uppkom 

diskuterades och ”putsades upp” av 

två forskare (triangulering). 

Två huvudteman som upptäcktes var ”being 

vulnerable” och ”realization”. Teman under 

dessa var bland annat den manliga 

patientens maskulina självbild och makans 

anammande av en ”hyper-vigilance role” 

(extrem vaksamhetsroll), samt att patienter 

och makar delade en förlust liksom 

förändrad egenperson och relation. 

Patienterna i studien fokuserade mest på sin 

återhämtning och upplevelser av 

nödvändiga förändringar, medan makorna 

aktivt engagerade sig i att möta de dagliga 

krav som stroke ställer på individ, familj 

och sociala roller. 

Kvalitativ 

innehållsana

lys. 

Deskriptiv. 

Longitud. 

 

Medel kval. 

8. Kneipmann, K. (2012) Female family carers for 

survivors of stroke: 

occupational loss and 

quality of life. British 

Journal of Occupational 

Therapy 

Att undersöka hur vårdande 

partners börda och livskvalité 

påverkas av minskad eller 

förlorade värdefulla 

aktiviteter. 

Urvalet bestod av 20 (79 

tillfrågades) kvinnliga vårdande 

partners till strokepatienter som 

hittades via databas. Åldersspann 

22-65 år. De utförde ett 

självskattnings-formulär som 

skickades ut via brev. Beskrivning 

av sample karaktäristiska gjordes 

med univariat analys, bivariat 

analys användes för att undersöka 

samband mellan variabler. Mann-

Whitney U test användes för att 

hittaskillnader mellan grupper. 

11/20 deltagare avslutade eller minskade 

några av sina värdefulla aktiviteter. Denna 

förlust markerades som en ”occupational 

loss”. Vårdande partners med denna förlust 

rapporterade flera primära stressorer, högre 

nivå av börda, mindre vitalitet och lägre 

generell mental hälsa än de som inte 

genomgått den förlusten. Man fann inga 

skillnader i fysisk hälsa mellan grupperna. 

Utforskande 

kvantitativ 

tvärsnittsstu

die.  

 

Medel kval. 

9. Kneipmann, K. (2014) Family Caregiving for 

Husbands with Stroke: An 

occupational Perspective 

on Leisure in the Stress 

Process. Occupation, 

Participation and Health 

Att bedöma förändringar i den 

psykosociala funktionen hos 

makar till strokepatienter 

under de första 3 åren efter 

stroke och att identifierade 

förutsägande faktorer som 

påverkar makars psykosociala 

funktion, baserade på 

Urvalet bestod av 20 (79 

tillfrågades) vårdande partners 

(kvinnor) till strokepatienter som 

hittades I databas. Ålder 22-65. 

Data samlades in med instrument 

som skickade ut via brev. 

Deskriptiv analys, nonparametric 

statistics och mann-whitney U 

Primär stress baserades på deltagarnas 

upplevelse av deras strokedrabbade makars 

”functional behavior skills” (kognitiva 

funktioner, problemlösning, utföra 

uppgifter bl.a.). sekundär börda indikerades 

av minskade fritidsaktiviteter som den 

vårdande partnern gärna skulle vilja behålla 

eller ha flera av, detta markerades som 

Kvantitativ 

tvärsnitts 

pilotstudie. 

Medel kval. 



  
 

IV 

egenskaperna hos patienter 

och makar, med särskild 

tonvikt på att hantera 

situationen. 

användes vid analysen. 

 

”leisure loss”. Följderna var börda och 

hälsorelaterad livskvalité. Makar med 

”leisure loss” hade mycket högre börda än 

de utan, men den hälsorelaterade 

livskvalitén skiljde sig inte åt. 

10. Kneipmann, K. & 

Harlacker Cupler, M. 

(2014) 

Occupational changes in 

caregivers for spouses 

with stroke and aphasia. 

British Journal of 

Occupational Therapy 

Att undersöka hur vårdandet 

av partners med stroke och 

afasi påverkar vårdande 

partners aktiviteter, genom att 

identifiera eventuella 

skillnader i ras och etnicitet ur 

ett yrkesmässigt perspektiv. 

Deltagare (12 kvinnor och män) 

rekryterades från en strokedatabas. 

Ålder mellan 37-73. Ingen bortfall 

beskrivet Datainsamling med 

semistrukturerad intervju och 

instrument/questionnaires vid study 

sessions.  Deskriptiv analys, Mann-

Whitney U test för att hitta 

variationer, Kvalitativ 

innehållsanalys för att hitta teman. 

Vårdande partners påvisade stora 

variationer i påverkan av afasi. Sex teman 

identifierades: ”personal factors”, ”finding 

new equilibrium”, ”participation barriers”, 

”compensations for aphasia”, ”uncertainty”, 

”obligations”. Ras/etnicitet spelar en roll i 

upplevelsen av vårdande. 

 

Mixed 

Method. 

 

Medel kval. 

11. Kruithof, W. J., 

Visser-Meily, J. M. A. 

& Post, M. W. M. 

(2012) 

Positive caregiving 

experiences are associated 

with life satisfaction in 

spouses of stroke 

survivors. Journal of 

Stroke and 

Cerebrovascular Diseases 

Beskriva det direkta 

sambandet mellan positiva 

och negativa erfarenheter hos 

vårdande partner till kroniska 

strokepatienter och deras 

livstillfredsställelse. 

Urvalet bestod av 121 (211 

tillfrågades) vårdande partners ( 

män och kvinnor) till 

strokepatienter som hittades via 

rehabiliteringscenter. Data samlades 

in via enkätundersökning. 

Medelålder: 53,4 år. Spearmann 

correlations användes för att se 

samband, och multipel 

regressionsanalys för att se effekter.  

Självkänsla och börda påvisades påverka 

livskvalitén hos vårdande partner. De som 

upplevde både hög börda samt hög 

självkänsla påvisade högre livskvalité än de 

som upplevde hög börda men låg 

självkänsla.   

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. Medel 

kval. 

12. Ostwald, S. K., 

Godwin, K. M. & 

Cron, S. G. (2009) 

Predictors of life 

satisfaction in stroke 

survivors and spousal 

caregivers twelve to 

twenty-four months post 

discharge from inpatient 

rehabilitation. 

Rehabilitation Nursing 

fastställa fysiska och 

psykosociala variabler, som 

förknippas med pars 

livstillfredsställelse, 12 

månader efter utskrivning 

från rehabilitering inom 

slutenvården, och de variabler 

som är prediktiva för 

livstillfredsställelse ett år 

senare. 

Urvalet bestod av 131 

strokedrabbade och deras vårdande 

partner (män och kvinnor) som 

hade medverkat i en tidigare studie. 

Medelålder 63 år. Ingen bortfall 

redovisas. Data samlades in via 

intervju, och enkäter i hemmet. 

Statistisk analys med lineära mixed 

models. 

 

Mellan månad 12 och 24 efter stroke 

minskade livstillfredställelsen hos den 

strokedrabbade, medan den ökade hos den 

vårdande partnern. Relationen mellan 

partnerna (mutuality) var den enda 

variabeln som var en signifikant föregående 

faktor för livstillfredställelse för både 

stroke-överlevande och deras makar/makor. 

Kvantitativ 

longitudinal, 

 

Medel kval. 

13. McPherson, C. J., 

Wilson, K. G., 

Chyurlia, L. & 

Leclerc, C. (2011) 

The caregiving 

relationship and quality of 

life among partners of 

stroke survivors: A cross-

sectional study. Health 

Undersöka sambandet mellan 

vårdande partners livskvalitet, 

roll som vårdgivare, 

tillfredsställelse i relationen, 

balans och ömsesidighet hos 

Urvalet bestod av 56 (manliga och 

kvinnliga) partners (120 

tillfrågades) till strokepatienter 

hämtade från patientjournaler. De 

deltog i en enkätundersökning som 

Jämfört med normativa exemplet som 

resultatet jämförts emot har vårdande 

partners lägre hälsorelaterad livskvalité i 

alla undersökta aspekter (SF-36). Den 

strokedrabbades ålder liksom den vårdande 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstu

die. Icke 

experimente

ll. 



  
 

V 

 

and Quality of Life 

Outcomes 

vårdgivare till en partner som 

har upplevt en stroke. 

skickades ut via brev. Medelålder 

61,9 år. Analysen utfördes med 

deskriptiv statistik för att beskriva 

livskvalité. Multipel linjär 

regression utfördes för att se 

samband mellan olika variabler.   

partnerns ålder, den drabbades livskvalité 

och vårdgivarens negativa vårdarroll hade 

signifikant inverkan på den fysiska 

komponenten i SF-36, och korrelation med 

de mentala delarna i SF-36. Nöjdheten med 

relationen och känsla av inre belöning 

(=glädjekänsla) av att vårda visade sig vara 

viktiga föregående faktorer för positiva 

aspekter av vårdarrollen. Vårdgivare som 

tyckte att relationen var obalanserad i 

givande-tagande kände större vårdbörda än 

de som såg relationen som mer jämlik. 

 

Medel kval. 

14. Visser-meily, A., 

Post, M., Van de Port, 

I., Maas. C., 

Forstberg-Wärleby. 

G. & Lindeman, E. 

(2009) 

Psychosocial functioning 

of spouses of patients 

with stroke from initial 

inpatient rehabilitation to 

3 years post stroke: 

Course and relations with 

coping strategies. Stroke 

AHA Journals 

Att bedöma förändringar i den 

psykosociala funktionen hos 

makar till strokepatienter 

under de första 3 åren efter 

stroke och att identifierade 

förutsägande faktorer som 

påverkar makars psykosociala 

funktion, baserade på 

egenskaperna hos patienter 

och makar, med särskild 

tonvikt på att hantera 

situationen. 

Urvalet bestod av 211 (338 

tillfrågades) partners hämtade från 

patientjournaler. Det var både män 

och kvinnor med en medianålder på 

54. Data samlades in via 

strukturerad intervju.  Deskriptiv 

statistik. T-test användes för att se 

skillnader och multilevel 

regressionsanalys för att se 

förändringar över tid. 

Tiden visade sig ha en signifikant effekt få 

alla fyra undersökta aspekter av 

makar/makors psykosociala funktioner. 

Även om bördan minskade, så minskade 

också harmonin i relationen och de sociala 

relationerna med den. Depressiva symptom 

var flera i längden, även om det minskade i 

början. Alla resultat var signifikant 

relaterade till vårdarens ”coping strategies” 

(hanteringsstrategi). Överlag visade 

resultatet på en försämring av livskvalitén 

med hänsyn till depression, relationer, och 

förhållande, på längre sikt.  

Kvantitativ, 

longitudinal 

studie.  

 

Medel kval. 

15. Wolters Gregório, G., 

Visser-Meily, J. M. 

A., Tan, F. E. S., Post, 

M. W. M. & Van 

Heugten, C. M. 

(2011) 

Changes in the coping 

styles of spouses and the 

influence of these changes 

on their psychosocial 

functioning the first year 

after a patient´s stroke. 

Journal of Psychosomatic 

Research 

Syftet med denna studie var 

att undersöka förändringar 

hos vårdande partners sätt att 

hantera den nya situationen 

som uppstår under det första 

året då deras partner insjuknat 

i stroke och ur dessa 

förändringar påverkar 

vårdande partners 

psykosociala funktionen 

Urvalet bestod av 211 (229 

tillfrågades) partners (män och 

kvinnor) till strokepatienter 

hämtade ifrån nio 

rehabiliteringscenters. Medelålder 

54 år. Data samlades in via 

självrapporterade frågeformulär.  

Linjär mixed model analys och 

linjär regressionsanalys användes 

för att analysera data. 

 

Partnernas användande av en aktiv ”coping 

style” minskade  mycket under det första 

året efter stroke. Det fanns ingen särskild 

generell förändring av användandet av 

passiv ”coping style”. Användandet av 

passiv ”coping style” vid inskrivning och 

en ökning av denna under det första året 

efter stroke föregick/ledde till sämre 

psykosocial funktion 1 år efter stroke. 

Användandet av en aktiv ”coping style” 

minskar under första året, men denna 

minskning förutspår inte psykosocial hälsa. 

Kvantitativ 

longitudinal 

design 

 

Medel kval. 
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Bilaga E: Analys exempel 

Exempel från artikel: Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012 

 

 

 
 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”(…)women who have known and been living with their partners for many 

years, and how this life became uncertain and unpredictable after their 

partner suffered a stroke.” 

 

Life became uncertain and unpredictable 

when living with a stroke patient for many 

years. 

An unpredictable life. Unpredictable life. Changed everyday 

life 

”Their partners had changed and they did not recognize them in many 

ways.(…), distancing them from their social context.” 

 

Partner changed, could not be recognized, 

distancing them from their social context. 

Loss of social life. Feeling lonely. Social life  

”The fear of the stroke happening again made the women worry constantly 

and confined them to their homes” 

 

Fear of stroke happening again, made the 

women worry and confined them. 

Feeling worried and confined. Being afraid. Emotional life 

”The social network had shrunk, and a new situation was adopted. Mostly 

they just met a few friends at home who could understand the special 

situation (…)” 

 

The social network shrunk to people who 

could understand 

Loss of social network. Feeling lonely. Social life  

”(…)the experience of a partner they once married and who is now turning 

into a stranger.” 

 

Experiencing a partner now turning into 

another man they did not recognize. 

Not recognizing the partner 

after stroke. 

Loss of a partner.  Social life  

”They grieved over the intellectual fellowship they had lost and saw their 

partner from another point of view.” 

Grieved over the lost intellectual fellowship, 

seeing their partner in a different way. 

Grieving the loss of their 

partner. 

Loss of partner Social life  

”This fear was a constant companion, and it tied the carer to home” Constant fear, tying them at home Fear of not being close Being afraid. Emotional life 
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Bilaga F: Kvalitetsgranskning av kvantitativa studier 
 
Kvalitetsbedömningsprotokoll för kvantitativa studier 

1. Framgår patientkaraktäristiska: Ja (1 poäng) ….. Nej….  

2. Kriterier för exkludering: Ja (1 poäng)….. Nej…… 

Adekvata exklusioner: Ja (1 poäng)….. Nej…… 

3. Urvalsförfarandet beskrivet? Ja (1 poäng)…….. Nej……… 

4. Representativt urval? Ja (1 poäng)……. Nej……… 

5. Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja (1 poäng)….. Nej….. 

6. Bortfall – Bortfallsanalys beskriven? Ja (1 poäng)….. Nej…… 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja (1 poäng)…… Nej…… 

Adekvat statistisk metod? Ja (1 poäng)….. Nej….. 

Etiska resonemang? Ja (1 poäng)….. Nej….. 

Är resonemanget tillförlitligt? Ja (1 poäng)…... Nej…… 

Är instrumenten valida? Ja…….. Nej…… 

Är instrumenten reliabla? Ja (1 poäng)…… Nej…… 

Är resultatet generaliserbart? Ja (1 poäng)…….. Nej……. 

 

Totala poäng………. / 14  

Sammanfattande bedömning av kvalitet: Låg (60-70%)……… Medel (71-80%)……….. Hög (81-100%)…………… 

 

Modifierad från: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 
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Bilaga G: Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 
 
Kvalitetsbedömningsprotokoll för kvalitativa studier   

1. Finns tydlig avgränsning/problemformulering: Ja (1 poäng)…… Nej……. Vet ej……… 

2. Framgår patientkaraktäristiska: Ja (1 poäng) ….. Nej…. Vet ej….. 

3. Finns etiskt resonemang? Ja (1 poäng)……. Nej…….. Vet ej……. 

4. Urval? 

Relevant? Ja (1 poäng)…….. Nej……. Vet ej…… 

Strategiskt? Ja (1 poäng) ……. Nej……. Vet ej……. 

5. Metod 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja (1 poäng)……. Nej….. Vet ej……. 

Är datainsamling tydligt beskriven? Ja (1 poäng)…… Nej….. Vet ej….. 

Är analysen tydligt beskriven? Ja (1 poäng)….. Nej….. Vet ej….. 

6. Kommunicerbarhet 

Redovisas resultat klart och tydligt? Ja (1 poäng)….. Nej….. Vet ej….. 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? Ja (1 poäng)…. Nej…. Vet ej….. 

Genereras teorin? Ja (1 poäng)…. Nej….. Vet ej….. 

7. Huvudfynd 

Är beskrivning/analys adekvat? Ja (1 poäng)………. Nej..........Vet ej........................ 

 

Totala poäng……. /12 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: Låg (60-70%)……… Medel (71-80%)……….. Hög (81-100%)…………… 

 

Modiefierad från: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 


