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Abstrakt 
 

Bakgrund 

Stroke är den tredje största folksjukdomen i Europa och medför att det finns en stor 

grupp anhörigvårdare till en strokedrabbad närstående. Tidigare forskning visar att 

stödet till anhörigvårdare är bristfällig. Genom att uppmärksamma anhörigvårdares 

upplevelser kan en ökad förståelse nås av det behov av stöd som finns samt utveckla 

sjuksköterskans familjefokuserade omvårdnad.  

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare i hemmet till en närstående 

som drabbats av stroke. 

Metod 

Sökning i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed medförde efter gallring och 

kvalitetsgranskning att 10 vetenskapliga artiklar återstod för vidare analys. En integrativ 

översikt har använts för att analysera resultatet från vald forskning. 

Resultat 

Fyra teman skapades; Förändrad livssituation, Emotionell instabilitet, Att återfå 

fungerande vardag och En oviss Framtid. Tankar om det som har gått förlorat varvades 

med tankar om hur framtiden skulle te sig. Livssituationen hade förändrats och ett 

kontrollbehov upplevdes. Socialt stöd, familj samt egentid var faktorer som gav kraft att 

förmå vardagen.  

Slutsats 

Familjen hade god inblick i hur vardagen en gång varit och sågs som en stor tillgång för 

anhörigvårdaren. Genom familjens stöd och trygghet kunde vardagen i en ny påtvingad 

roll hanteras. Att arbeta familjefokuserat har visat sig vara av värde både för 

anhörigvårdare, patient, familj och sjuksköterska.  

 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Stroke har blivit en folksjukdom och är den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa. I 

Sverige drabbas cirka 30000 individer av stroke, varje år (Hernborg, 2013). Då en 

individ drabbas av ohälsa eller sjukdom blir det en omställning för så väl individen själv 

som dennes familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att de anhöriga till den sjukdomsdrabbade ofta tar på sig ett vårdande 

ansvar i hemmet. I Sverige är var femte person över 18 år anhörigvårdare (Dahlrup, 

2015). I kommande sjuksköterskeyrke ser författarna anhörigas delaktighet i vården 

som betydande för en god patientvård. Enligt socialtjänstlagen (2009) är det 

kommunernas skyldighet att vara behjälpliga anhörigvårdarna. Författarna har 

erfarenheter av att arbeta inom äldrevård samt kommunal omsorg och har en inblick i 

anhörigas betydelse i hemvården. I detta arbete ses ett värde i att bredda förståelsen om 

anhörigvårdares situation där omställning av livsrytm skett på grund av sjukdom.  

Denna litteraturöversikt kommer därför att fokusera på anhörigvårdares perspektiv av 

att i hemmet vårda sin närstående som insjuknat i en vanligt förekommande kronisk 

sjukdom, i detta fall stroke. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner 
 

2.1.2 Anhörig 

Socialstyrelsens (2004) definition av anhörig är en person som främst finns inom 

familjen. Enligt Magnusson (2013a) används orden anhörig, närstående, anhörigvårdare 

och närståendevårdare i vårdsammanhang.  Närstående är benämningen på personer 

som den enskilda anhöriga ser sig ha en ganska nära relation och samhörighet till.  

Dessa termer så som anhörig och närstående används inte i de publicerade lagtexter som 

finns. 

 

2.1.3 Anhörigvårdare till närstående 

Ett begrepp som används i vårdande sammanhang är anhörigvårdare. En person som 

stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, som har en funktionsnedsättning eller är 

långvarigt sjuk kallas för anhörigvårdare (Magnusson, 2013a). Anhörigvårdare tar hand 

om, vårdar och hjälper sin närstående att klara av sin vardag. Ordet anhörig används 
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som begrepp på en person som tar hand om en närstående. Det innebär att den 

närstående är den person som har behov av vård och omsorg (ibid).  

 
2.1.4 Begreppet upplevelse 

Upplevelse eller det engelska ordet ‘experience’ betyder något som en person känner, 

tänker eller sättet att vara (Egidius, 2005). Vanligtvis syftar ordet till att vara med om en 

händelse i nuet. Inte en sorts uppfattning eller något som personen hört talas om utan 

något den känner. Att tänka ordet upplevelse som något som händer här och nu kan vara 

en hjälpande hand och kan ge insikt i ordets betydelse. Enligt Egidius (2005) leder den 

svenska översättningen av ordet ‘experience’ ofta till felförväxling av ordet erfarenhet. 

Ordet upplevelse har en kognitivt och intellektuell innebörd och uttrycks i ett 

känslomässigt plan (ibid).   

 

2.1.5 Hemsjukvård och hemvård 

Socialstyrelsen (2004) definierar hemsjukvård som vårdpersonalens vård och omsorg 

till den sjuka individen, i dennes bostad eller motsvarande. Hemvård inriktas på den 

vård som utförs i den sjukes hem eller likande (ibid) och som inte sällan utförs av en 

anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 2001). 

 

2.1.6 Stroke   

Hjärninfarkter och cerebrovaskulära blödningar inkluderas i det tillstånd som kallas för 

stroke, även kallat slaganfall. Stroke ingår under begreppet cerebrovaskulära sjukdomar 

och innebär att försörjande kärl till hjärnan drabbas av syrebrist (Grefberg & Johansson, 

2007). Hjärninfarkt på grund av blodpropp är den vanligaste orsaken till stroke 

(Grefberg & Johansson, 2007; Hernborg, 2013). 

 

2.2 Symtom, behandling och konsekvenser av stroke 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa där var tredje person per 1000 

individer insjuknar varje år (Grefberg & Johansson, 2007). I Sverige är det cirka 30000 

av invånarna som årligen drabbas av stroke. Funktionshinder blir ofta till följ av 

strokeinsjuknandet och den hjärnfunktion som går förlorad beror på hjärninfarkten eller 

blödningens lokalisering i hjärnan. Symtomen kan vara förlamning, försämrad 

talförmåga eller språkförståelse, synrubbningar eller balanssvårigheter. Desto tidigare 

behandling ju större chans finns att symtomen blir tillfälliga. Vid sen behandling blir 

besvären ofta kroniska. Behandlingen för hjärninfarkt sker i form av 



  
 

3 

 

proppförebyggandemedicin eller proppupplösande medicin. Vid blödning krävs 

operation (Hernborg, 2013). 

Vissa patienter som drabbats av stroke blir deprimerade, personlighetsförändrade och 

kan inte fullt ut kontrollera sina känsloutlopp. Det är inget ovanligt att den 

strokedrabbade får en psykiskt stegrad känslomässighet efter en strokeincident. Detta 

gör att patienten ofta har svårt att kontrollera de känslor som uppstår och kan till 

exempel bli arge eller gråta lättare än tidigare. Rehabilitering, anpassning av hem, hjälp 

av hemtjänst och anhörigstöd är viktiga insatser för att vardagen skall fungera för den 

strokedrabbade och anhörigvårdaren (Hernborg, 2013). Dunér och Blomqvist (2009) 

förklarar att vid eftervård av diverse kroniska sjukdomar är rehabilitering, 

sjukgymnastik och arbetsterapi aktuella omvårdnadsåtgärder. 

 

2.3 Anhörigvårdare  
Ohälsa och sjukdom är exempel på livshändelser som ofta innebär omvärderingar inom 

familjer (Benzein et al., 2009). Patientens anhöriga är i hög grad insatta i hur deras 

vardag tidigare sett ut och det behov av stöd som ter sig. Anhörigvårdare har en stor roll 

inom hemvården då många äldre väljer att bo kvar hemma trots hinder i vardagen så 

som sjukdom och ohälsa. Ofta har de anhöriga lärt sig mycket med tiden om hur just 

deras närståendes vård och omsorg ser ut (Socialstyrelsen, 2001). Magnusson (2013a) 

uttrycker att de anhöriga är experter på deras närståendes behov och är en stor resurs för 

vårdpersonal inom hemsjukvården. Ett samspel mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och anhörigvårdare kan vara en tidssparare, reducera oro och stress samt inge trygghet. 

Ett fint samspel kan leda till att anhörigvårdare kan dela med sig av viktiga tips och råd 

till vårdpersonal och likaså kan betydelsefull information ges till de anhöriga som 

vårdar (ibid). 

 

2.4  Anhörigvård ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Det är viktigt att sjuksköterskan inkluderar anhöriga i patientvården då familjen är 

patientens kontext och sammang. Patientens anhöriga påverkas i stor utsträckning av det 

som händer den sjuke och livssituationen förändras för hela familjen (Benzein, 

Margaretha & Saveman, 2012a). För sjuksköterskan innebär det att kunna se anhörigas 

kunskaper samt deras vilja att lära sig för att sedan ta ställning till deras delaktighet 

utifrån deras förutsättningar (Wright & Leahey, 2005). Tidigare studier har visat att 

anhöriga till en strokedrabbad närstående är i stort behov av att få information och 
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förståelse för att nå ny kunskap inom det aktuella sjukdomsområdet (O’Conell, Baker & 

Prosser, 2003). Vidare belyser O´Conell et al. (2003) att sjuksköterskans information 

och stöd till familjer dock är bristfällig och att anhöriga ofta känner sig utsatta i sin 

situation. 

 

3Teoretiskt ramverk 

3.1 Familjefokuserad omvårdnad  

För att kunna diskutera kommande forskningsresultat i relation till sjuksköterskans 

expertkompetens är familjefokuserad omvårdnad valt teoretiskt ramverk. Detta då ovan 

nämnda påvisar att anhörigvårdare i hög grad inkluderas i patientens familjenätverk.  

 

Familjefokuserad omvårdnad är en vidareutvecklad teori utifrån systemteorins principer 

(Wright et al., 2002). En av systemteorins grundare var Ludwig Von Bertalanffy (1968) 

och hans systemprinciper speglas i det praktiska livet. Von Bertalanffy teori bygger på 

att delar som samspelar skapar ett system. En patient kan exempelvis ingå i flera olika 

system, såsom ett vårdsystem och ett familjesystem (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012b). I ett familjesystem blir familjemedlemmarna de så kallade delarna av familjen 

som helhet. Systemteorin visar på att det inte bara är den sjuke individen utan hela 

familjen som påverkas i samband med en närståendes insjuknande (Wright et al., 2002; 

Bezein et al., 2009). Vikten av att arbeta familjefokuserat är stor då anhörigvårdare har 

en betydande del i den insjuknande närståendes liv och kan vara till hjälp vid 

rehabilitering och eftervård (Magnusson, 2013a). Familjen har även visat sig ha stor 

betydelse för en individs livsrytm och välbefinnande (Wright et al., 2002). 

 

Vid familjefokuserad omvårdnad är familjen involverad i omvårdnaden av sin sjuka 

närstående och sjuksköterskan för dialog både med patienten och dennes familj (Wright 

och Leahey, 2005). Sjuksköterskan bör gå in med ett systemiskt förhållningssätt i mötet 

med familjen och se att det kan finnas flera olika sanningar om ett problem. Det krävs 

att sjuksköterskan har en strävan att bli en del av familjesystemet genom att skapa en 

god relation och fördjupa sig i samtliga familjemedlemmars berättelser och upplevelser. 

Sjuksköterskan kan genom reflektion och återkoppling synliggöra 

familjemedlemmarnas föreställningar och på så vis kan förändring och 

förbättringsarbete succesivt ske inom familjesystemet (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012b). Samarbete mellan familjer och vårdpersonal kan inge trygghet och det är 
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betydelsefullt att vårdpersonal kommunicerar och erbjuder stöd till patientens anhöriga. 

Behov av mer forskning finns inom familjefokuserad omvårdnad samt fördjupade 

kunskaper inom familjers situation vid en närståendes insjuknande. Detta bidrar med 

kunskapsutveckling av familjers omställning i samband med sjukdom som kan utveckla 

främjandet av familjers hälsa (Benzein et al., 2009). 

 

4 Problemformulering 
Ohälsa och sjukdom är livshändelser som ofta innebär omvärderingar inom familjer. Då 

en närstående drabbas av sjukdom är det inte enbart den sjuke individen utan oftast hela 

familjen som påverkas. Att kunna hjälpa sin sjuka närstående är viktiga för de allra 

flesta och familjen tar ofta på sig ett omvårdnadsansvar för sin sjuke närstående. Stroke 

är en folksjukdom i Europa och medför en stor grupp individer som kräver vård och 

omsorg. Detta leder i sin tur till att anhöriga som övergår till roller som anhörigvårdare 

till en strokedrabbad närstående är vanligt förekommande. Med familjefokuserad 

omvårdnad ska stöd till patienters anhöriga erbjudas men enligt tidigare studier har det 

visat sig att stödet till de strokedrabbades anhörigvårdare varit bristfällig. Genom att 

uppmärksamma anhörigvårdares upplevelser kan en ökad förståelse nås av det behov av 

stöd som finns. En djupare förståelse för anhörigvårdares upplevelser medför 

möjligheten att utveckla sjuksköterskans kunskap och tillämpning av familjefokuserad 

omvårdnad. 

 

5 Syfte 
Syftet var att belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare i hemmet till en närstående 

som drabbats av stroke. 
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6 Metod 
Detta arbete vilar på ett metodförförande med enlighet för en litteraturöversikt. Denna 

metod ger en strukturerad översikt om den kunskap eller det problem som finns inom ett 

specifikt vårdområde (Friberg 2012a). Tidigare empiriskt forskningsresultat inom ett 

givet område studeras och sammanställs. Arbetssättet i en litteraturöversikt beskrivs av 

Friberg (2012a) som att analysera och granska redan publicerade evidensbaserade 

forskningsresultat.  

6.1 Datainsamling 
6.1.1 Databaser 

För att sammanställa tidigare empirisk forskning har olika databaser använts. I en 

databas finns olika informationskällor i form av exempelvis tidskrifter, böcker, 

rapporter och avhandlingar (Östlundh, 2012). Enligt Friberg (2012a) är det viktigt att 

anpassa sökningen efter vad som ska undersökas och relatera till ämnesområdet. Detta 

styr i sin tur valet av databaser (ibid). Sökningsförfarandet av empirisk forskning har 

skett i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Cinahl har en inriktning på 

omvårdnadsforskning, PubMed med medicinsk inriktning och PsycInfo med 

tyngdpunkten på psykologiska aspekter (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6.1.2 Inledande informationssökning 

Från början av sökningsförförandet hölls ett öppet sinne inför vilken sorts kronisk 

sjukdom som skulle väljas till valt syfte. Friberg (2012a) förklarar att inledningsvis ska 

en informationssökning vara så kallad öppen och kreativ vilket innebär att få en 

översiktlig helhetsbild om valt område kan tillhandahålla relevanta artiklar och material. 

Böcker och avhandlingar gav en första inblick i området som ledde till skapande av en 

mindmap med sökord inom området. Den inledande sökningen genomfördes sedan i de 

tre olika databaserna för att se vilka sökord som resulterade i relevanta källor. Sökorden 

i de olika databaserna behandlade främst olika synonymer för anhörig så som 

exempelvis significant others och next of kin samt ord som kunde relateras till ordet 

anhörigvårdare så som Caregiver och Caregiver burden. Sökningen gav många träffar 

med fokus på patienter i palliativt skede. Efter överväganden valdes palliativ vård bort 

på grund av att fokus önskades ligga på en långvarig kronisk sjukdom. Utifrån ett 

gemensamt beslut valdes stroke som fokusområde.  

Ett möte med en bibliotekarie (personlig kommunikation, 7 oktober 2015) var en hjälp 

vidare i sökprocessen. Östlundh (2012) beskriver att bibliotekarier har utbildning inom 
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informationssökning och kan vara till god hjälp för att utveckla sökningen. Mötet med 

bibliotekarien breddade sökningen med fritextord, trunkering samt att söka med 

ämnesord. Dessa söktekniker menar Östlundh (2012) utgör grunden för ett mer 

avancerat sökningsförförande för att nå de källor som kan svara för valt syfte. För att 

inte avgränsa sökningen för skarpt användes både ämnesord samt fritextord, med och 

utan trunkering, i de olika databaserna.  

6.1.3 Sökteknik 

I princip alla sökord som använts i den systematiska informationssökningen har 

trunkerats (tabell 1). När ett fritextord trunkeras söks ordet i alla dess böjningsformer 

vilket ger ett större sökresultat (Östlundh, 2012). Trunkering görs genom att givet ord 

skrivs ner till sin rot och avslutas med en asterisk (*). En annan sökteknik är att söka i 

ämnesguide, en ämnesindelad ordlista, som finns i varje databas (ibid). Ämnesorden i 

PubMeds ämnesguide kallas för Mesh-termer. I Cinahl kallas ämnesorden för Cinahl-

headings och i PsycInfo för Thesaurus (Forsberg & Wengström, 2013). Ämnesorden 

kan övergripande ge träffar på de källor som har en tyngdpunkt och inriktning av det 

ämnesord som valts (Östlundh, 2012). Flera olika sökkombinationer utfördes för att 

finna ett så brett material som möjligt för det fokusområde som tidigare har valts att 

studera. Breddad sökning gjordes framförallt för att finna flera synonymer till ordet 

anhörigvårdare. Därefter användes så kallad boolesk söklogik. Östlundh (2012) 

beskriver att denna söklogik innefattat att AND och OR kan väljas till de sökord som 

finns i sökhistoriken. Med AND kopplas orden ihop och medför att samtliga ord med 

AND ska finnas med i sökträffens alla källor. OR mellan två eller fler sökord ger istället 

träffar på antingen det ena eller det andra ordet eller samtliga ord. Detta kan vara av 

nytta i sökningen för att få ut träffar av ett ord med flera synonymer (ibid). 

 

6.1.4 Systematisk informationssökning 

Då en given sökkombination svarat för välgrundat artikelmaterial påbörjades den 

systematiska informationssökningen där sökkombinationen då utförts i samtliga tre 

databaser. Friberg (2012b) beskriver den systematiska informationssökningen som den 

egentliga litteratursökningen och innebär ett mer noggrant och systematisk 

tillvägagångssätt i jämförelse med den inledande informationssökningen och bör ge 

relevant forskning inom det område som ska studeras (Friberg, 2012b). Valda ämnesord 

för den systematiska informationssökningen är ”Stroke”, ”Family”, ” Family nursing”, 

”Caregiver” samt de synonymer som finns till ordet anhörig, så som exempelvis 
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”Spouse” och ”Significant other”. Ämnesorden som fanns i en viss databas fanns ibland 

inte i någon av de andra och tvärtom. Detta gjorde att vissa ämnesord varierar i 

sökningarna mellan de olika databaserna (tabell 1). ”Stroke” fanns exempelvis som 

ämnesord i PubMed och Cinahl men i PsycInfo var motsvarande ämnesord 

”Cerebrovascular accident”.  

Tabell 1. 

Sökord Pubmed - 

Mesh-term 

Cinahl - 

Cinahl headings 

PsycINFO - 

Thesaurus 

Spouses Spouse* 

Spouses 

(MeSH) 

Spouse* 

Spouses 

(Cinahl headings) 

Spouse* 

Spouses 

(Thesaurus) 

Family Famil* 

Family 

(MeSH) 

Family 

(Cinahl headings) 

Famil* 

Famil* 

Family 

(Thesaurus) 

Next of kin Next of kin* Next of kin* Next of kin* 

Husband/wife Husband* 

Wife* 

Husband* 

Wife* 

Husband* 

Wife* 

Partner Partner* Partner* Partner* 

Significant other Significant other* Significant other Significant other* 

Family nursing Family nursing 

(MeSH) 

Family Nursing 

(Cinahl headings) 

Family nursing 

Caregiver Caregiver* 

Caregivers 

(MeSH) 

Caregiver* 

Caregivers 

(Cinahl headings) 

Caregiver burden 

(Cinahl heading) 

Caregiver* 

Caregivers 

(Thesaurus) 

Caregiver burden 

(Thesaurus) 

Stroke Stroke 

Stroke 

(MeSH) 

Stroke 

Stroke 

(Cinahl headings) 

Stroke 

Cerebrovascular accidents 

(Thesaurus) 

*= trunkering i fritext.  

( )= ämnesordlista till förgående ämnesord 

 

6.1.5 Avgränsningar 

Sökningen begränsades med ’peer reviewed’ samt att artikeln ska vara publicerad inom 

de senaste tio åren. Östlundh (2012) förklarar att ’peer reviewed’ begränsar sökningen 

till enbart vetenskapliga tidskrifter. Det är aktuellt att använda ’peer reviwed’ för att 

minimera risk att få träffar på ovetenskapliga artiklar. I PubMed finns inte valet att välja 

’peer reviewed’ utan där användes istället Ulrichweb för att kontrollera om artiklarna 

var vetenskapligt granskade. Avgränsning till Nursing Journals’ gjordes till sökningen i 
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PubMed vilket innebär att omvårdnadsmagasin och artiklar som omfattar omvårdnad 

inkluderas. Ytterligare en begränsning gjordes i PubMed. Då denna databas är större 

och mer medicinskt omfattande än Cinahl och PsycInfo valdes även att begränsa med 

’Abstact’ för att förvissa sig om att artiklarna var mer inriktade på omvårdnad än 

medicinsk grund.  

Då syftet med denna studie riktar in sig på upplevelser ses en fördel med att hålla sig 

inom tidsramen på tio år. Ny forskning är betydelsefull för att litteraturöversiktens 

resultat ska vara pålitligt då forskning kan förändras över tid (Östlundh, 2012). 

Tidsaspekten är viktig att förhålla sig till i relation till kunskapskvaliteten (ibid). Efter 

reflektion av ordet upplevelser som inte anses förändras över tid i samma takt som 

exempelvis en viss vårdteknisk utrustning fastställdes en tidsram där artiklarna skulle 

vara publicerade inom de tio senaste åren. I övrigt valdes att inte begränsa urvalet mer 

då det var önskvärt att få så bred träff som möjligt av ”anhörigvårdares upplevelser”. 

 

6.1.6 Urval 

Vid varje sökning som görs i en databas visas en träfflista på de titlar som matchar till 

det sökta ordet. Titlarna kan vara till stor nytta för att skapa en uppfattning om vilket 

perspektiv studien har (Östlundh, 2012). Primärt börjades processen genom att sortera 

de artiklar som den systematiska informationssökningen resulterat i, utefter titelnamn. 

Totalt lästes 447 titlar, varav 92 i Pubmed, 152 i Psycinfo och 203 i Cinahl (bilaga A-

C). Genom att därefter se vilka ämnesord dessa artiklar byggdes upp av kunde 

relevansen i artiklarna tydliggöras. Östlundh (2012) menar att kontroll av artiklarnas 

ämnesord kan svara på innehållet av vald artikel. Efter att undersökning gjorts av titlar 

och ämnesord fanns 17 artiklar kvar i PsycInfo, 25 i Cinahl och 26 i Pubmed. Detta 

innebär att totalt 68 artiklar gick vidare till nästa urvalsgranskning där abstraktet 

lästes.  Efter att genomläsning av samtliga 68 abstrakt valdes 45 artiklar, varav nio 

stycken dubbletter, ut för noggrannare läsning i fulltext för att finna om texten svarar på 

det utformade syftet. Elva artiklar ansågs vara relevanta till syftet och gick vidare för 

kvalitetsgranskning.  

6.2 Kvalitetsgranskning 
Författarna har följt Kristenssons (2014) råd av tillvägagångssätt vid 

kvalitetsgranskning av artiklar. Enligt Kristensson (2014) ska författarna först granska 

artiklarnas kvalité enskilt och sedan gemensamt. När artiklarna lästes enskilt utgick 

författarna inte efter någon granskningsmall utan istället bedömdes artiklarnas helhet 
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vad gäller struktur, etiska förhållningssätt, tydlighet i text och relevans vad gäller urval 

och metod för valt syfte. Därefter gjordes en gemensam reflektion om vad författarna 

ansågs vara brister och styrkor av artiklarna. En artikel (Silva-Smith, 2007) (betecknas 

som X i bilaga C) ansågs vara av låg kvalité och valdes bort då författarna var överens 

om att struktur och tydlighet var bristande. Resterande tio artiklar som bedömdes vara 

av värde granskades gemensamt utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

granskningsmallar (bilaga D-E) för kvalitativ respektive kvantitativ ansats. Ingen 

poängsättning har använts då författarna upplevde att vissa frågor var viktigare än andra 

för att bedöma studiernas kvalité. Tydlig struktur, etiskt förhållningssätt, noggrann 

beskrivning av metod samt urval och där författarna belyser svagheter och styrkor 

bedömdes vara värdefullt och gav studien hög kvalité. Om något av dessa var bristande 

i en studie men för övrigt höll en god kvalité bedömdes kvalitén som medel. Åtta av de 

empiriska studierna som valdes ut var av hög kvalité medan de två resterande valda 

studierna hade medelhög kvalité. Därav bygger tio artiklar upp litteraturöversiktens 

resultat (bilaga F).  

6.3Etiska överväganden 

Alla tio studier som valdes ut att användas i denna litteraturöversikt hade så kallat etiskt 

övervägande. Både material och resultat hade granskats av etiska kommittéer med 

noggrannhet och en genomgående pålitlighet i material och ett strikt tillvägagångssätt 

hittades. Friberg (2012a) förklarar att författarnas förförståelse kan påverka de artiklar 

som valts ut samt det resultat som sammanställs av omvårdnadsfenomenet i fråga. 

Författarna har reflekterat med varandra och förhållit sig kritiskt under hela processen 

vad gäller urval, läsning och skrivning. Detta med en strävan att eventuell förförståelse 

och föreställningar kunnat läggas åt sidan, för att minimera risken för förvrängt resultat. 

Författarna har under hela analysarbetet på så sätt försökt att inte undanhålla något 

material beträffande resultatet. 

 

6.4 Dataanalys 

En integrativ översikt eller så kallad syntetiserande sammanställning har använts för att 

analysera valt forskningsmaterial. Genom en integrativ översikt kan en ny helhet tolkas 

fram utifrån resultat av valt forskningsmaterial (Friberg, 2012a). För att få en förståelse 

över artiklarnas helhet lästes texterna ett flertal gånger, först enskilt och sedan 

tillsammans. Författarna skrev därefter sammanfattningar ifrån fem studier var och läste 

sedan igenom sammanfattningarna tillsammans. Enlig Friberg (2012a) är 
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sammanfattning av artiklarna ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna finna det mest 

väsentliga i artiklarna.  

Efter en gemensam reflektion över artiklarnas resultat påbörjades första steget i att finna 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna klipptes ut från valda studier 

och markerades med ett nummer. Numret underlättade för författarna att se vilken 

studie som tillhörde vilken meningsbärande enhet. Då kvantitativ ansats redovisar 

resultat i form av siffror och kvalitativ ansats i form av text så sker också 

sammanställning av resultatet på olika sätt (Friberg, 2012a). Till skillnad från kvalitativ 

ansats, där resultat presenteras i text, fick kvantitativt resultat tolkas från siffror till text. 

Vid kvalitativt resultat kunde de meningsbärande enheterna stegvis brytas ner för att 

tolka dess innebörd (tabell 2) medan tolkning skedde redan i ett tidigt skede av 

kvantitativt resultat (tabell 3).  

Efter att författarna funnit meningsbärande enheter från samtliga valda studier kunde 

kondensering genomföras av det kvalitativa materialet. Meningsenheterna kortades då 

ner och blev koncisa. Detta för att i nästa steg kunna koda innebörden av vad de 

meningsbärande enheterna gav i utryck. De koder som framkom markerades med olika 

färgkulörer beroende på innebörd. Koderna som ansågs svara för liknande innebörd fick 

samma färg och grupperades in i kategorier. De kategorier som ansågs ha homogenitet 

till varandra formades till ett tema. Fyra slutgiltiga heterogena teman skapades utefter 

funna kategorier från både kvalitativt och kvantitativt material (tabell 4). Under 

dataanalys har författarna har behållit texterna i sitt engelska ursprung fram till sista 

steget av analysens process för att minimera risken av feltolkning. I löpande text och i 

tabell fyra har däremot kategorier och teman beskrivits på svenska för att arbetet ska 

vara lättare att följa.  

Tabell 2. Kvalitativa artiklar  

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori Tema 

..time passes, the 

more you realize 

..that things will 

not be the way 

they were..(1) 

Time passes, thing 

will not the way 

they were 

Not the way they 

were 

Life Changes Förändrad 

livssituation 

You must stay to 

be postive. 

Because negative 

thoughts are no 

good. (1) 

Positive thoughts Positive thoughts Positive thinking Att återfå en 

fungerande 

vardag 

I have..my 

confidence in my 

children anyway, 

Confidence in 

children 

Confidence in 

children 

Family as a 

network 

Att återfå en 

fungerande 

vardag 
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they are always 

around..(1) 

..this commitment 

I think is wearing 

me out sometimes 

you feel as if being 

chained captive in 

some way. (1) 

Beeing chained 

captive 

Chained captive Captivity Förändrad 

livssituation 

Things are moving 

forward... that´s 

the most important 

thing right now. 

(2) 

Things are 

moving forward 

Moving forward Hope En oviss framtid 

..This can make 

me anxious and I 

think I am more 

worried than 

before. You think, 

my God, what 

would happen 

then.(2) 

More worried than 

before.. what 

would happen 

What will happen Concerns about 

future 

En oviss framtid 

…and it is not the 

physical, nor the 

speech, but the 

mental, thats he 

has become 

another person. (3) 

Has become 

another person 

Another person Lost relationship Förändrad 

livssituation 

 

Tabell 3. Kvantitativ artikel (6) 

Frågeformulär Tolkning Kategori Tema 

Is your sleep disturbed? 

(61% svarade JA) 

Disturbed sleep  Sense of inadequacy Emotionell instabilitet 

Is caring confining? (79% 

svarade JA) 

Confining Captivity Förändrad livssituation 

Is it upsetting to find that 

your spouse has changed 

so much from his/her 

former self? (65% svarade 

JA) 

Changed personality in 

spouse 

Lost relationship Förändrad livssituation 

( )= artikelnummer i artikelmatris (bilaga F) 

 

7 Resultat 
Nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel som genomförts i länderna Sverige, 

Irland, England, Canada och Storbritannien har analyserats utefter valt syfte. Genom 

analysering av dessa tio artiklar skapades fyra teman med underliggande kategorier som 

svarar an på syftet att belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare i hemmet till en 

närstående som drabbats av stroke (tabell 4).  
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Tabell 4. Resultat 

Tema Förändrad 

livssituation 

Emotionell 

instabilitet 

Att återfå en 

fungerande vardag 

En oviss framtid 

Kategorier -Kontrollbehov 

-Insluten i vårdandet 

-Fångeskap 

-Vårdande pliktroll 

-Förlorad relation 

-Förändring av 

sociala kontakter 

-Tappad identitet 

-Utsatthet 

-Sårbarhet 

-Förlust av 

sympatisk 

förståelse 

-Känsla av 

otillräcklighet  

-Frustration 

-Acceptans 

-Insikt 

-Leva i nuet 

-Egentid 

-Fungerande 

familjenätverk 

-Stöd 

-Positivt tänkande 

-Ansvar i hemmet 

-Oro för vad som 

skall hända  

-Hälsorisker 

-Rädsla att ej 

kunna vårda 

-Ödmjukhet till 

livet 

-Hopp 

 

7.1 Förändrad livssituation 

En stor ansvarskänsla uttrycktes hos de anhöriga efter att deras närstående drabbats av 

stroke (Bäckström & Sundin 2010). Den sjuke närstående krävde mycket 

uppmärksamhet som ledde till att den anhöriga tog sig an ett heltidsansvar (Bäckström 

& Sundin, 2007, 2009, 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Wallengren, 

Friberg & Segesten, 2008). Den vårdande rollen blev för många anhöriga påtvingad 

(Bäckström & Sundin, 2009; Draper & Brocklehurst, 2007). De kände sig ofta 

fängslade till sitt egna hem (Bäckström & Sundin, 2009; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, 2012). Då pliktkänslan tog vid var det svårt för de anhöriga att finna en utväg 

från den tunga belastningen de hade i hemmet. De anhöriga såg tillbaka på det liv som 

de delat med sin närstående och kunde inte förmå sig själv att lämna den strokedrabbade 

(Bäckström & Sundin, 2007, 2009). Anhörigvårdarna fick ett stort kontrollbehov och 

upplevde att de behandlade sin närstående som ett barn (Bäckström & Sundin 2007, 

2010). Att ha ständig kontroll och vaka över sin närstående gav anhörigvårdarna tron på 

sig själv att klara av sin situation (Bäckström & Sundin, 2010). Livet var samtidigt som 

en tur med berg och dalbana där det gick uppför och nedför. Vissa dagar upplevdes som 

lättare att hantera än andra då mycket berodde på den närståendes dagsform och 

psykiska mående (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). De anhöriga var ofta 

stressade och de upplevde en ständig trötthet (Bäckström & Sundin, 2009, 2010 ). 

Ibland fylldes livet och vardagen med känslor av meningslöshet (Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanhoff, 2012). Depression blev ofta till följd av det betungande ansvar som de 
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anhöriga hade till sitt hem och närstående (Bäckström & Sundin, 2009). På grund av 

oförståelse vid obekväma situationer valde även vissa nära vänner att distansera sig från 

den anhörige (Bäckström & Sundin 2010). I samband med att den ömsesidiga 

förståelsen gick förlorad fick de anhöriga dåligt självförtroende och en osäker identitet 

(Bäckström & Sundin, 2007). 

Att få ha sin närstående i hemmet kändes som en stor tillgång för många anhöriga då det 

underlättade att kontinuerligt ha kontroll över sin närståendes mående (Cecil et al., 

2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). Det fanns även en stark vilja att få 

ha sin närstående i hemmiljö för att kunna spendera så mycket tid som möjligt 

tillsammans (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). Att vara insluten i 

vårdandets roll och uppleva vardagen som ett fängelse är tydligt förknippat med 

anhörigvårdarens upplevelser av sin vardag (Greenwood et al., 2009). Den plikt 

anhöriga upplever sig ha mot att vårda sin närstående står över viljan att vårda sitt eget 

liv, sin egen tid och vardagsrytm (Bäckström & Sundin, 2009; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanhoff, 2012). Det ständiga behovet av att vårda sin närstående tärde på de 

anhöriga och det fortgår när de anhöriga inte är i hemmet (Bäckström & Sundin, 2009). 

Att vårda sin närstående ledde till att många anhöriga upplevde en förlorad relation till 

sin sjuke närstående. Den ömsesidiga relationen de tidigare haft i form av exempelvis 

äktenskap hade övergått till en vårdrelation (Bäckström & Sundin, 2007, 2009, 2010; 

Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). 

 

7.1.2 Emotionell instabilitet 

Ansvarskänslorna ledde till frustration och osäkerhet hos anhörigvårdarna när de inte 

kände att de räckte till eller hade kunskapen att vårda sin närstående (Bäckström & 

Sundin, 2009, 2010; Green & King, 2009; Wallengren et al., 2008 ). Alla hussysslor 

som lades över på den anhöriga blev till en stor börda där känslor väcktes av svaghet, 

sorg och förlust av det liv som tidigare varit (Bäckström & Sundin 2007, 2010; Green & 

King, 2009). Den höga belastningen och kontrollbehovet av den närstående påverkade 

den anhöriga i form av oro, dålig sömn och trötthet. Högre alkoholkonsumtion kunde 

relateras till deras oroskänslor då de anhöriga fann en avslappning och en väg ut från 

den kontrollerande världen (Cecil et al., 2013). För många anhöriga fanns även känslan 

av att ha blivit osynlig och betydelselös. Den sjuka närstående var ständigt i fokus och 

det stora arbetet som den anhöriga lade ner märktes inte av omgivningen (Wallengren et 

al., 2008). 
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Anhörigvårdarna upplevde att deras närstående inte längre var samma person, då 

beteende och personlighet förändrats efter strokeinsjuknandet (Bäckström & Sundin, 

2009; Cecil et al., 2013; Draper & Brocklehurst, 2007; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanhoff, 2012). Den närstående blev plötslig en främling med försumbar ömsesidig 

förståelse (Bäckström & Sundin 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). 

Det ändrade beteendet hos den sjuke närstående gav frustration hos de anhöriga (Draper 

& Brocklehurst, 2007). Dagarna präglades ofta av en främmande och hotfull skörhet 

som varierades med väntan (Bäckström & Sundin, 2007). Kraven på anhörigvårdarna 

genererade ofta till känslor av hopplöshet och uppgivenhet (ibid). De kände frustration 

över de förväntningar som omgivningen hade på dem som anhöriga, att vårda sin 

närstående (Bäckström & Sundin, 2009). De anhöriga hade en press att båda hinna med 

att vårda sin närstående, ta hand om hemmet samt att arbeta (Cecil, Thomspon, Parahoo, 

McCaughan, 2013).  

 Tålamodet hos de anhöriga sviktade och det gick ofta ut över den strokedrabbade 

närstående, vilket gav de anhöriga skuldkänslor (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 

2012). Att inte förolämpa och bryta den sjuke närståendes integritet kändes som viktigt 

för de anhöriga men det upplevdes ibland som svårt att uppfylla (Bäckström & Sundin, 

2007). Styrkor och svagheter sattes prov i relationen mellan dem (Cecil et al., 2013). 

Insikten i att den tidigare personligheten hos de närstående, som de anhöriga känt och 

älskat hela livet plötsligt är försvunnen gav de anhöriga stor sorg. Närhet och ömhet 

blev på så vis en stor längtan hos de anhörigvårdare som levde i äktenskap (Bäckström 

& Sundin, 2009).  

 

7.1.3 Att återfå en fungerande vardag 

Att balansera vardagen var ett svårt dilemma för anhörigvårdarna då de upplevde ett 

måste att vardagen skulle fungera (Bäckström & Sundin, 2009). Spontaniteten försvann 

och det krävdes en strikt planering för att vardagen skulle fungera (Bäckström & Sundin 

2007, 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012 ). Efter den närståendes 

strokeinsjuknande såg de anhöriga det positiva tänkandet som en viktig del i att hantera 

vardagen (Bäckström & Sundin, 2009, 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 

2012; Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009; Wallengren et al., 2008). 

Somliga såg glädjen i att deras närstående fortfarande var vid liv och att de kunde leva 

ett liv tillsammans trots omständigheterna (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 
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2012). Andra såg att det värsta har varit och att de kunde blicka framåt mot den 

strokedrabbades tillfrisknande och utveckling (Bäckström & Sundin, 2007; Green & 

King, 2009). Det tog tid att lära sig att se positivt i allt det tragiska men så småningom 

fann de anhöriga en acceptans över sin livssituation (Bäckström & Sundin, 2007, 2009). 

Månader efter strokeinträffandet kände en del av de anhöriga att de hade en fungerande 

vardag och att deras stress och bundenhet hade reducerats(Bäckström & Sundin, 2010; 

Greenwood et al., 2009). Andra upplevde i princip en oförändrad vardag med samma 

stress och kontrollerande behov (Green & King, 2009). För många anhöriga krävdes det 

att ta en dag i taget för att tillvaron inte skulle bli för överväldigande (Bäckström & 

Sundin, 2007). Det behövdes oftast en insikt om vad som hade hänt genom att utforska 

sin situation och finna förklaringar (Wallengren et al., 2008 ). Bland annat fick de 

anhöriga insikt om livets skörhet och de värderade därefter sina kärleks- och 

vänskapsrelationer högt (Bäckström & Sundin, 2007; Green & King, 2009). 

 

De anhöriga till närstående med hemtjänst upplevde en befrielse i att kunna förlita sig 

på professionella vårdare samtidigt som den de kunde utföra egna ärenden eller 

aktiviteter (Bäckström & Sundin, 2007, 2009, 2010; Cecil,Parahoo, Thompson, 

McCaughan, Power & Campbell, 2011). Trots hemtjänstens stöd upplevde många 

anhörigvårdare det som svårt att ha främmande människor i sitt hem och det skapas en 

känsla av att bo på en institution snarare än hem (Bäckström & Sundin, 2010, Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012). Utöver den praktiska hjälpen i vårdandet av sin 

närstående var även det ömsesidiga stödet en känslomässig betydande del för att 

underlätta den anhörigas vardag (Bäckström & Sundin, 2010, Cecil et al., 2011 ). 

Bearbetning av det som hänt var viktigt för att kunna vårda sin närstående (Cecil et al., 

2011). Att dela med sig av sina tankar, känslor, oro och bekymmer till sina närmsta gav 

den anhöriga styrka och drivkraft (Bäckström & Sundin, 2010). De flesta anhöriga 

kände även ett behov att få umgås i intellektuell gemenskap i strävan att känna sig som 

förr (ibid).  

 

7.1.4 En oviss framtid 
Livet hade gjort en handvändning efter den närståendes strokeinsjuknande och vardagen 

och framtidstron blev annorlunda (Cecil et al., 2013; Green & King, 2009; Wallengren 

et al., 2008,). De anhöriga blev mer ödmjuka till livet (Bäckström & Sundin, 2009; 

Greenwood et al., 2009). De såg livet som en gåva att ta vara på och var glada att deras 
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närstående var vid liv och att de kunde njuta av det framtida livet tillsammans 

(Bäckström & Sundin 2010). Känslan fanns dock att inte våga planera och hoppas för 

mycket då det skulle bli fruktansvärt att behöva göra en sådan omställning om något 

skulle inträffa. Framtiden fick stå som obesvarad och de anhöriga fick tänka dag för dag 

(Greenwood et al., 2009). 

En stor oro låg hos de anhöriga gällande den sjuke närståendes hälsa (Bäckström & 

Sundin, 2007, 2010; Cecil, et al., 2011, 2013). Främst fruktades en ny stroke hos den 

närstående (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2011; Greenwood et al., 2009) Det 

fanns även oro över att den egna hälsan skulle försämras och på så vis inte kunna vårda 

sin sjuke närstående längre (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2011, 2013). 

Medvetenheten fanns om att den tunga vårdbördan som de dagligen utfördes skulle 

kunna påverka deras egen hälsa (Cecil et al., 2011). De anhöriga oroade sig för risken 

att de inte skulle orka vårda en vacker dag då åldern tagit ut sin rätt (Bäckström & 

Sundin 2010). Den närståendes insjuknande gav även ångest hos de anhöriga med 

tanken på att de själva kunde drabbas av stroke (Bäckström & Sundin, 2007).  

Framtiden för de anhöriga i äktenskap kändes obekväm med tanken på att deras partner 

skulle kunna försämras och därmed behöva mer vård eller tvingas dem att lämna 

hemmet (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanhoff, 2012; Greenwood et al., 2009). Även 

framtida behov av stöd och hur detta skulle mötas av familj samt professionella vårdare 

skapade oro hos den anhörige (Greenwood et al., 2009). Ibland kände de anhöriga en 

känsla av att de bara väntade på att dödsskuggan skulle falla över sin närstående och det 

gav en ännu större känsla av rädsla och oro (Bäckström & Sundin, 2007). Det fanns 

även tankar hos vissa anhöriga att slå sig fria från sin börda men trots detta så släppte 

aldrig tankarna och hoppet om att deras sjuka närstående någon gång skulle bli frisk 

igen (Bäckström & Sundin, 2009). Det fanns en rädsla om vad framtiden hade att ge 

samtidigt som den anhörige blickade framåt och hade hoppet om att den påfrestande 

vardagen skulle lätta. Tankar om framtiden fanns och vetskapen om att vardagslivet 

fortsätter trots förändrad livssituation och ändrade familjeförhållanden (Bäckström & 

Sundin, 2010). 

8  Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I den systematiska informationssökningen användes flertalet synonymer för ordet 

anhörigvårdare. Bibliotekariens (personlig kommunikation, 7 oktober 2015) råd var att 
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inte avgränsa för snävt i sökningen vad gäller anhörigvårdarnas ålder, kön, 

generationsstatus och deras geografiska placering. Detta med motivering att ordet 

upplevelser är känslomässigt i en specifik situation och ska i hög grad inte vara 

påverkad av etnisk eller kulturellt ursprung. Ordet upplevelse, eller engelskans 

experience användes däremot inte i den systematiska informationssökningen, som 

författarna trodde skulle vara nödvändigt från början. Bibliotekarien hade gett förklaring 

om att risken då fanns att utesluta artiklar som inte innehöll ordet experience men än 

dock kunde innehålla anhörigvårdares tankar och känslor. Valet att inte använda ordet 

experience ökade möjligheten att finna så bred träff av artiklar med anhörigvårdares 

upplevelser.  

I sökningsförförandet skiljer sig PubMed något i jämförelse med PsycInfo och Cinahl. I 

den systematiska sökningen i PsycInfo och Cinahl kunde likvärdiga sökkombinationer 

utföras med en specifik boolesk sökteknik. I PubMed däremot blev sökträffen 

otillräcklig och svarade ej på valt syfte, med liknande sökkombinationer. Författarna 

diskuterade om det kunde bero på att PubMed har en mer medicinsk inriktning där 

omvårdnad inte är i fokus i lika hög grad som Cinahl och PsycInfo. Östlundh (2012) 

menar att PubMed är en stor databas som övergripande har en medicinsk inriktning. För 

att hålla sig så nära den systematiska informationssökning som utförts i Cinahl och 

PsycInfo testades olika sökkombinationer genom att enbart ändra boolesk sökteknik på 

ett par sökord i PubMed. Slutligen valdes det i den systematiska informationssökningen 

i PubMed att använda Caregiver med boolesk sökteknik AND och Famliy nursing med 

boolesk sökteknik OR, vilket skiljer sig från Cinahl och PsycInfo. Resultatet i PubMed 

gav fler artiklar som låg närmare valt syfte efter beslutet att ändra sökkombinationen av 

Family nursing och Caregiver. Den systematiska informationssökningen kan ses som en 

svaghet då PubMeds sökningsförfarande skiljer sig något i jämförelse med övriga 

använda databaser. Samtidigt blev valet av sökningsförfarande avgörande för artiklarnas 

relevans och ansåg därmed styrka de artiklar som slutligen valdes ut. 

De tio empiriska studier som valdes ut för kvalitetsgranskning resulterade i åtta artiklar 

med hög kvalité och två artiklar med medelhög kvalité. Östlundh (2012) förklarar att de 

artiklar som analyseras i en litteraturstudie ska vara av hög vetenskaplig kvalité. Beslut 

togs än dock att inkludera två av de artiklar med medelhög kvalité för vidare 

analysering då delar av studiernas resultat ansågs svarade an på litteraturöversiktens 

syfte. Valda artiklar har inget fokus på en speciell funktionsnedsättning för att minimera 

risken för felaktigt resultat, vilket styrker litteraturöversiktens syfte av anhörigvårdares 
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upplevelser av att vårda en närstående med stroke. Studier med en specifik 

funktionsnedsättning anses av författarna som att bara besvara en del av syftet och 

upplevelsen av stroke allmänt blir obesvarad.  

Dahlborg-Lyckhage (2012a) förklarar att om fokus ligger i vad människor upplever är 

främst kvalitativa forskning aktuell att analysera. Författarna har inte medvetet sållat 

bort kvantitativa artiklar men det har dock fallit sig så att främst kvalitativa artiklar 

svarat an på valt syfte. En kvantitativ studie inkluderades då den svarade an på syftet 

samt ansågs vara av värde för att kunna tolka statistik av en större population och se 

detta i relation till resultaten till de mindre populationerna, det vill säga de kvalitativa 

resultaten. Under granskning av den kvantitativa artikeln upptäcktes att forskarna i 

studien skulle följa upp med en kvalitativ studie. Forskarnas uppföljningsstudie ansågs 

vara av intresse i denna litteraturöversikt. En sekundärsökning gjordes för att finna 

uppföljningen men gav inga synbara tecken på att den är publicerad ännu. 

Under arbetets gång har det funnits tvivel på vilket teoretiskt ramverk som skulle ligga 

till grund för denna litteraturöversikt. Många källor av sökträffarna i de olika 

databaserna saknade nyckelordet family nursing trots att den sökningen innehöll detta 

ord både som ämnesord och fritextord. De valda studiernas resultat kunde än dock 

skapa reflektioner och diskussioner kring familjen som helhet och där av gjordes en 

avvägning där Familjefokuserad omvårdnad fick återstå som tyngdpunkt i arbetet. Då 

anhörigvårdare har visat sig ha en stor betydande del i den familjefokuserade 

omvårdnaden ansågs valet av teoretiskt ramverk vara en styrka i denna 

litteraturöversikt. 

8.2 Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt hade som syfte att belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare 

i hemmet till en närstående som drabbats av stroke.  

Att få rollen anhörigvårdare till en närstående som insjuknat i stroke innebar en ny 

livssituation och att en ny vardag väntade. Svårigheter emotionellt var en stor del i 

anhörigvårdarens upplevelse. Att gå från att känna en människa utan och innan och 

sedan förlora sin nära i en handvändning blev svårt för anhörigvårdarna och att få insikt 

i vad som händer och bearbeta sin nya vardag blev en tuff utmaning. Stor sorg fanns 

över det liv som en gång varit innan strokeincidenten samt över den närståendes 

förändrade personlighet. Resultatet påvisar att anhörigvårdare är utsatta samt 

emotionellt instabila i sin nya livssituation vilket kan medföra att vården till sin sjuke 
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närstående inte blir fullständig. I samband med att anhörigvårdaren inte längre har kraft 

eller orken att klara av vardagen blir familjen drabbad till följd av detta (Erlingsson, 

2012).  

Resultatet visar även hur mycket det betyder för de anhöriga att ha sin närstående 

hemma och spendera mer tid tillsammans. Att kunna ha sin närstående vid sin sida, ta 

vara på tiden tillsammans och se till så den närstående mådde väl gav de anhöriga 

känslan av att återfå kontroll över sin livssituation. Familjen kan ses som en grupp 

personer med ett specifika känslomässiga band och de är i en sorts beroendeställning till 

varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Troligtvis när det inträffar en sådan 

livsavgörande händelse som stroke så faller det sig naturligt att få en kontrollerande roll 

och försöka återfå det liv som varit. En anpassning sker till nya vardagen för att få 

vardagslivet att fungera och hitta nya vägar (Bäckström, 2012). Anhörigvården går då in 

i en vårdarroll för att tillgodose sin närståendes behov (ibid). Resultatet påvisar också 

att ansvaret blir så pass omfattande att det egna behovet blir åsidosatt. Det 

kontrollbehov och ansvar som anhörigvårdarna ådrog sig skapade ofta en tung daglig 

börda på grund utav att de inte hade fått kunskapen med sig om den strokedrabbades 

tillstånd. På lång sikt gynnar det både familj och sjuksköterska då patienten, i möjligaste 

mån, kan få en god vård genom anhörigvårdarens engagemang. Samtidigt som 

anhörigvårdarna är sårbara och behöver mycket stöd är de värdefulla för sin sjuke 

närståendes vård då deras expertkunskaper om den sjuke kan gynna patientvården som 

bedrivs. 

Resultatet påvisar att anhörigvårdare löper risk att bli deprimerade och nedstämda, 

därför krävs att sjuksköterskan visar stöd till anhörigvårdaren. De anhöriga behöver 

enligt Dahlrup (2015) stöd innan deras börda blir för stor som kan leda till nedstämdhet 

hos den anhörige (Dahlrup, 2015). Stödet från vårdpersonal inom sjukvård och kommun 

kommer ofta försent till anhörigvårdare och bördan hinner bli för stor. Att få stöd av 

psykosocial form kan förbättra anhörigvårdarnas livskvalité (ibid). Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att som sjuksköterska då kunna finnas som 

stöd och vara intresserad av att hjälpa de drabbade familjerna att bygga upp fasaden 

igen och hitta nya sätt att leva som är anpassade till deras nya livssituation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). När sjuksköterskan tar tillvara på anhörigvårdarens föreställningar kan 

detta hjälpa till att förhindra vidare utveckling av dessa tillstånd, detta kan ske med 

hjälp av familjefokuserad omvårdnad. Detta kan ske genom familjesamtal med 
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anhörigvårdaren och dennes familj som berättar om deras upplevelser av situationen de 

befinner sig i (Öqvist, 2008). Familjens medlemmar har sina värderingar och 

föreställningar men dem reaktioner som upplevs i en påtvingad situation bör inte tas för 

givet att vara lika mellan familjemedlemmarna (ibid). Genom reflektion kan familjen 

uppfatta sina föreställningar. I samråd med sjuksköterskan kan nya verktyg och vidare 

möjligheter upptäckas för att i den mån som familjen förmår kunna hantera vardagen 

(Bäckström, 2012). Då resultatet visar att stöd från familj, vänner och vårdpersonal varit 

betydelsefullt för att anhörigvårdarna ska återfå en fungerande vardag tillsammans med 

den strokedrabbade ses en relevans att sjuksköterskan arbetar familjefokuserat. Enligt 

Öqvist (2008) kan sjuksköterskans profession bli starkare och informationen om 

patientens helhet och livssammanhang kan bli rikare då hen anammar familjefokuserad 

omvårdnad. Genom att sjuksköterskan visar ett intresse för de anhöriga samt en 

nyfikenhet om hur de upplever sin situation kan de tillsammans nå framåt i 

rehabiliteringsprocessen för såväl den strokedrabbade närstående som familjen i sin 

helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Figuren nedan beskriver patienten som en 

central del i det arbetet som bedrivs och att tillsammans med anhöriga, sjuksköterskan 

och vårdteamet bildar en helhet. Detta vårdsystem påvisar anhörigvårdarnas stora 

involvering i patientens vård och rehabilitering.  
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Figur 1. Familj och sjuksköterska i ett vårdsystem 

Att ta vara på det som finns här och nu var ett signum som tolkades ur resultatet och 

som kan knyta ihop säcken och ge en god förklaring till varför anhörigvårdarna 

upplevde en vardag av sorg men även känsla av hopp- att ha sin närstående kvar men 

samtidigt känna en förlust av det som varit. Stor tacksamhet för att den närstående lever 

finns hos anhörigvårdare till strokedrabbade närstående menar Bäckström (2010). Trots 

den krävande situationen är små framsteg i vardagen energigivande för 

anhörigvårdarna. Detta ger kraften att vidare utvecklas och finna möjligheter i familjens 

vardag (ibid). 

 

8.3 Kliniska implikationer 

8.3.1 Betydelse för vårdandet 

Som sjuksköterska är det viktigt att ge anhörigvårdarna tillfällen att bli sedda och får 

göra sin röst hörda i deras närståendes patientvård. Välformulerad information bör ges 

till anhörigvårdarna samt resterande familjemedlemmar för att samtliga i 

familjesystemet ska kunna få en insikt i patientens hälsotillstånd, konsekvenser av 

sjukdom samt rehabilitering. Oron kan på så sätt reduceras i familjen genom att få 

förståelse över sin närståendes situation. Likväl är det viktigt att sjuksköterskan känner 

av och ger anhörigvårdarna möjlighet att ta pauser från det dagliga vårdandet av sin 

närstående. Egentiden ger de anhöriga ny kraft att vårda och klara av den förändrade 

vardagen efter sin närståendes strokeinsjuknande. I samband med den vårdplikt som 

anhörigvårdarna kan känna inför sin strokedrabbade närstående leder den fängslade 

känslan inte sällan till nedstämdhet. För att undvika ohälsosamma konsekvenser av 

detta, så som depression, är det vårdgivarnas uppgift att erbjuda stöd. Stödet kan vara i 

form av familjesamtal, enskilt samtal och möjlighet till kontakt med olika 

vårdprofessioner. Det är viktigt att sjuksköterskan påvisar anhörigas situation och kan 

ge anhörigvårdare det stöd dem behöver samt att anpassa det stöd som behövs efter 

varje enskild individ Dahlrup (2015). Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2009:549) är 

kommunerna skyldiga att ge stödinsatser och hjälpa anhörigvårdare till en 

sjukdomsdrabbad person. Dahlrup (2015) beskriver att sjuksköterskor bör hänvisa 

anhörigvårdare till kommun och sjukvård för att erbjuda så god vård som möjligt. 

Många anhöriga identifierar sig inte som anhörigvårdare och där av är det extra viktigt 
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att sjuksköterskan uppmärksammar de anhörigas behov av hjälp och stödinsatser. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om den känslomässiga belastning som 

anhörigvårdare upplever, som oftast är tyngre än den fysiska omvårdnaden av sin 

närstående (ibid).  

8.3.2 Vidare forskning 

Att drabbas av stroke leder till långa sjukhusvistelser och likaså en lång 

rehabiliteringstid. Vårdkostnader ökar inom familjen samtidigt som både den 

strokedrabbade och dennes anhörigvårdare vanligtvis blir tvungna att sluta sitt arbete. 

Samhället bekostar miljardbelopp på strokevård men anhörigvårdarnas ekonomiska 

situation är ej så djupt utforskad (Socialstyrelsen, 2005). Dahlrup (2015) belyser i sin 

avhandling behovet av stödinsatser för anhörigvårdare och att deras ekonomiska 

situation därmed kan förbättras samt leda till ökad livskvalité. Författarna anser att det 

socioekonomiska området bör utforskas mer ur ett familjefokus där en familjemedlem 

drabbats av stroke. 

 
8.3.3 Överförbarhet 

I samtliga valda artiklar är majoriteten av studiedeltagarna kvinnor vilket skulle kunna 

förvränga resultatet av anhörigvårdares upplevelser, då männens upplevelser inte 

uppmärksammats i lika stor utsträckning som kvinnornas. Förklaringen till detta är dels 

att män har något större risk att drabbas av stroke i jämförelse med kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2005) men även som Magnusson (2013b) beskriver är majoriteten av 

de som vårdar i hemmet kvinnor. Författarna anser att största delen av kontexten i de 

empiriska studierna relateras till hemmiljö. Överförbarheten och anhörigvårdares 

upplevelser kan likväl speglas i andra kontexter, exempelvis inom kommunal sjukvård, 

såsom särskilt boende eller äldreboende. Även inom sjukhusvård under längre tid till 

exempel geriatriska avdelningar där anhöriga i allra högsta grad behöver vara delaktiga i 

vården.   

Länder i västvärlden har visat sig vara de som beforskat det område som uppsatsen vilar 

på mest, det vill säga stroke och anhörigvårdare. Västerländska länder liknar varandra 

när det gäller god ekonomi, god vårdkvalié och sjukhusmiljöer. Dessa länder fokuserar 

även mer på forskning och vidareutveckling av omvårdnad och vilka hjälpinsatser som 

krävs vid vård i hemmet. Människor som lever i västvärldens välfärdsystem har en 

ekonomisk fördel men även större risk att drabbas av ohälsa relaterat till osunda 

levnadsvanor. Dock bör det utforskas hur överförbarheten ser ut och hur prevalens av 
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stroke ter sig i övriga delar av världen för att få en helhetsbild av anhörigvårdares 

utsträckning i andra delar av världen för att styrka de resultat som påvisats i de 

analyserade artiklarna. Författarna anser att resultatet och relevansen i 

litteraturöversikten kan styrkas i de länder som utforskats i västerländsk kultur. Platser 

med sämre ekonomiska förutsättningar runt om i världen har i mindre utsträckning 

samma överförbarhet och resultatet klassas därför som en svaghet i relation till 

utvecklingsländer.  

 

 

9 Slutsats  
Anhörigvårdares upplevda situation och känslomässiga välbefinnande blev nedsatt 

allteftersom tiden gick efter den närståendes insjuknade i stroke. Den nya 

livssituationen gav känslor av att inte räcka till och att inte ha kunskap om den nya 

situationen. Det fanns en stor sorg hos anhörigvårdarna över hur livet var innan 

sjukdom. Anhörigvårdarna upplevde att den närstående fanns där men det 

känslomässiga band, livet de levt och allt de upplevt tillsammans nu var som bortblåst. 

Känslan av att vara fast i en vardag som de själva inte valt gjorde de anhöriga obekväma 

i att fortsätta leva så som vardagen blivit. Framtiden ledde anhörigvårdarna ofta till 

tanken om att behöva rädda sitt eget skinn genom att lämna den person, som det funnits 

starka emotionella band till. Framtidstankarna gav känslor av dåligt samvete och 

vemod. Anhörigvårdarna förlitade sig än dock på hoppet och hoppades på att livet 

skulle återgå till det normala igen. Då resterande familjemedlemmar har god insyn i den 

närståendes tidigare livssituation kan de vara till stor hjälp för alla inblandade i det 

vårdande sammanhanget.  Likaså är familjens stöd och närvaro en stor tillgång i arbetet 

som anhörigvårdarna gör, att få känna att de som står allra närmast intill fanns där gav 

vardagen ljus och trygghet. Familjens tillförlitlighet och fina engagemang gav livet 

mening igen. Att arbeta familjefokuserat är enligt Dahlrup (2015) till stor hjälp för både 

anhörigvårdare och sjuksköterska. Stödinsatser minskar vårdkostnader vid vård i 

kommun samt ökar livskvalitén hos anhöriga (ibid).  
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Bäckström, 

B., & 

Sundin, K.  

 

Sverige, 

2009 

 

International 

Journal Of 

Nursing 

Studies 

 

 

Cinahl 

 

 

(1) The experience 

of being a middle-

aged close relative 

of a person who 

has suffered a 

stroke, 1 year after 

discharge from a 

rehabilitation 

clinic: a qualitative 

study.  

Studien syftar till att belysa 

upplevelsen av att vara en 

medelålders anhörigvårdare till en 

person som drabbats av stroke, 1 år 

efter att personen skrivits ut från en 

rehabiliteringsklinik.  

Latent innehållsanalys. 

Fortsättning av en 

longitudinell studie med 

narrativ behandling av 

intervjuer. 

9 medelålders anhöriga 

valdes ut till studien. Inget 

bortfall.   

Utifrån analys av data hittades 

fyra teman och 11 subteman. 

”Att förenas med en förändrad 

livsstil”, ”känslan av att bli 

befriad från dåligt samvete”, 

”Gå från självförnekelse till 

självförverkligande”, ”Känna 

utanförskap”. Studien gav 

viktig insikt i hur medelålders 

anhöriga upplever sitt liv när 

närstående drabbats av stroke; 

att få kämpa, sörja och få ihop 

det nya livspusslet.   

Hög 
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Bäckström, 

B., & 

Sundin, K. 

 

 

Sverige, 

2007  

 

Nursing 

Inquiry 

 

 

Cinahl 

(2) The meaning of 

being a middle-

agedclose relative 

of a person who 

hassuffered a 

stroke, 1 month 

afterdischarge 

from a 

rehabilitation clinic 

 

Studiens syfte var att belysa 

innebörder av den levda 

erfarenheten att vara en medelålders 

närstående till en person som har 

drabbats av en stroke, 1 månad efter 

utskrivning från en medicinsk 

rehabiliteringsklinik. 

Första delen av en 

longitudinell kvalitativ 

studie. Studien har en 

fenomenologisk 

hermeneutisk grund som 

inspireras av Ricoeur. Data 

samlades in med hjälp av 

narrativa intervjuer och 

fördjupande frågeställning.  

Urvalet bestod av 10 

närstående till en person 

som insjuknat i stroke. I 

urvalet inkluderades 

deltagare i åldrarna mellan 

18-65 år. Deltagarna fick 

inte själva ha erfarenheten 

av en stroke eller kognitiv 

nedsättning. 

11 subteman bygger upp tre 

huvudteman; ”att kallas till 

uppdrag”, ”att känna sig 

vilsen och flyktig” samt ”att 

kämpa för att hålla igång”. 

Medelålders närstående till en 

person som insjuknat i stroke 

kämpar bland många 

överväldigande känslor. De 

känner ett obligatoriskt ansvar 

att hantera den förändrade 

situationen på bästa möjliga 

sätt, för så väl den 

strokedrabbade som resterande 

familjemedlemmar. De 

närstående har ett behov av 

gemenskap där känslor och 

erfarenheter av sitt bräckliga 

tillstånd kan delas med andra i 

liknande situation. Innebörden 

av detta kan förstås som att den 

närstående hittar hem, alltså 

finner en meningsfull relation 

till sig själv, andra och livet i 

sin helhet. 

Hög 
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Bäckström, 

B., & 

Sundin, K. 

 

 

Sverige, 

2010  

 

Scandinavian 

journals of 

caring 

scienses 

 

 

PsycInfo 

(3) The experience 

of being a middle-

aged close relative 

of a person who 

has suffered a 

stroke, 6 month 

after discharge 

from a 

rehabilitation 

clinic: A 

qualitative study 

 

Belysa erfarenheter av att vara en 

medelålders närstående till en 

person som har drabbats av en 

stroke; 6 månader efter patientens 

utskrivning från en 

rehabiliteringsklinik. 

En fortsättningsdel av en 

kvalitativ longitudinell 

studie. Studiedesignen är 

fenomenologisk 

hermeneutisk. Forskarna 

använde sig av intervjuer för 

datainsamling samt en 

narrativ analysmetod av 

materialet. Teman skapades 

utifrån en induktiv 

analysprocess. 

Urvalet bestod av nio 

närstående till 

strokedrabbade patienter. En 

deltagare har fallit bort sen 

tidigare studie. Åldrarna fick 

variera mellan 18-65. 

 

Studien resulterade i ett 

övergripande tema: ”kämpa för 

kontroll och en förnyelse av 

familjeliv i skuggan av 

lidande-hopp”. Huvudtemat 

har byggts upp av följande 

subteman; kämpa för kontroll 

och förnyelse av familjelivet, 

kämpa i skuggan, vinna styrka 

som underlättar vardagen, 

hanteringen av 

rollförändringar och känslan 

av förlust samt inriktning mot 

en ny framtid. 

Närståendes vardag påfrestas 

då deras strokedrabbade 

familjemedlem är hemkommen 

efter sin sjukhusvistelse. 

Närstående känner ett 

kontrollbehov och kämpar för 

att den nya situationen i 

familjen ska fungera. 

Professionella vårdare bör 

uppmärksamma de närståendes 

upplevelser för att därmed 

bekräfta deras behov och 

underlätta deras nya roll i 

familjen. 

Hög 
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Cecil, R., 

Parahoo, K., 

Thompson, 

K., 

McCaughan, 

E., Power, 

M., & 

Campell, Y. 

 

Irland, 2011 

 

Journal of 

clinical 

nursing 

 

PsycInfo 

(4) ’The hard work 

starts now’: a 

glimpse into the 

lives of carers of  

community-

dwelling stroke 

survivors 

Studiens syfte är att utforska 

personliga erfarenheter hos 

anhörigvårdare till strokeöverlevare 

och att få fram deras syn och 

yttranden av vad som utgör viktiga 

frågor samt mänskliga problem i 

deras vårdandesituation. 

I metoden användes 

semistrukturerade intervjuer 

samt fokusgrupper. I urvalet 

inkluderades tio medelålders 

eller äldre kvinnor som haft 

minst åtta års erfarenhet att 

vårda sin strokedrabbade 

man. Samtliga kvinnliga 

anhörigvårdare förfrågades 

medverkan i studien genom 

kommunal vårdpersonal. 

Studien resulterade i sju 

huvudteman;” information”, 

”kommunikation med och 

mellan professionella 

vårdare”,” tillgång till 

terapi”,” förberedelse/träning 

för att vårda i hemmet”, 

”familj och vänner”, ”egen 

hälsa och förmågor” samt 

”oro om framtiden”. 

 

De kvinnliga anhörigvårdarnas 

huvudsakliga behov är 

fokuserat på information och 

stöd. Det är nödvändigt att 

utforska vad anhörigvårdare 

vill göra och förväntas göra för 

deras strokedrabbade 

närstående som mottar deras 

vård. Det behövs utvecklad 

förståelse av de faktorer som 

skyddar anhörigvårdarna från 

påfrestning. 

Hög 



  
 

XII 

 

Green, T.L., 

& King, 

K.M. 

 

Canada, 

2009  

 

Journal Of 

Nursing 

Studies 

 

 

PsycInfo 

 

(5) Experiences of 

male patients and 

wife-caregivers in 

the first year post-

discharge 

following minor 

stroke: A 

descriptive 

qualitative study. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka strokes inverkan på 

patienters partner, med särskild 

hänsyn till psykisk påfrestning i 

vårdandet, samt korrelera dessa 

med graden av patientens 

handikapp. Effekten av försämrade 

talförmåga undersöktes också 

Kvalitativ innehållsanalys 

med tolkning av 

textinnehåll.  

26 manliga patienter och 

deras fruar utgör urvalet, 

med åldrar mellan 33-83 år. 

Inget noterat bortfall i 

artikeln. 

Två centrala kategorier 

hittades; ”sårbarhet”(med 

underkategori maskulin profil 

samt vaksamhet). och 

”förståelse” (med 

underkategorierna förlust och 

förändring av sig själv och 

relationer) ”.  

Strokepatienter och deras 

vårdande fruar lägger mycket 

tid och energi på att få kontroll 

över sina liv och försöker 

införliva förändring av dem 

själva och deras relation till 

varandra och livsvärld.   

Hög 
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England, 

2007 

 

Journal of 

clinical 

nursing 

 

PsycInfo 

(6) The impact of 

stroke on the well-

being of the 

patient´s spouse: 

an exploratory 

study 

Syftet med studien var att 

undersöka strokes inverkan på 

patienters partner, med särskild 

hänsyn till psykiatrisk ohälsa och 

påfrestning i vårdandet, samt 

korrelera dessa med graden av 

patientens handikapp.  

Studien är har en kvantitativ 

metod. Mindre avancerade 

instrument användes för att 

finna patientens grad av 

funktion- och 

kognitionsnedsättning samt 

psykiatrisk ohälsa och 

påfrestning i vårdandet hos 

den strokedrabbades partner.  

Samtliga inkluderade 

strokepatienter hade 

insjuknat i stroke för minst 

ett år sedan. Datamaterial 

samlades in ifrån 22 gifta 

par, alla med frivilligt 

deltagande i studien. 31 

vårdare var kvinnor och 13 

var män.  Datamaterialet 

analyserades med Pearsons 

korrelationskoefficient och 

Mann-witney U-test. 

Partners till strokedrabbade 

hade en högre grad av psykisk 

ohälsa än jämförelsegruppen. 

Den psykiska ohälsan kunde 

däremot inte ses påverkas i stor 

utsträckning beroende på den 

strokedrabbades handikapp. 

Däremot var makarna mer 

benägna för påfrestning om 

deras strokedrabbade partner 

hade försämrad talförmåga än 

den respondentgrupp där de 

strokedrabbade inte hade 

försämrat tal 

Resultatet bidrar med kunskap 

om sambandet mellan 

patientens handikapp och 

makarnas psykiska ohälsa. 

Relationen är komplicerad och 

det är inte möjligt att förutsäga 

att makarna kommer att vara 

mest utsatta i den förändrade 

situationen. 
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K., Parahoo, 
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Mccaughan, 
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Storbrit- 

annien, 2013 

 

Journal Of 

Advanced 

Nursing 

 

PubMed 

 

(7) Towards an 

understanding of 

the lives of 

families affected 

by stroke: a 

qualitative study of 

home carers. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka livet som vårdare av 

stroke överlevande utifrån vårdande 

och hantering och identifiering av 

faktorer som hade en påverkan på 

deras liv. 

 

Kvalitativ deskriptiv 

studiedesign. 

Urvalet består av 30 vårdare 

till en strokeöverlevande 

familjemedlem. Kvinnorna 

är mellan 36-83 år och 

männen mellan 73- 84 år. 

Inget bortfall. 

Tre huvudkategorier bildades; 

”strokehändelsens påverkan 

på vårdaren”, ”yttre faktorers 

som stödjer vårdande” och 

”inre faktorer som hjälper 

vårdare att hantera sin nya 

roll”.  

Studien ger insikt i den 

komplicerade situation och 

process som vårdare genomgår 

när de tar hand om närstående 

med stroke. Faktorer som 

påverkar vårdarnas roll att 

kunna hantera sin nya situation 

hittades till exempel vårdares 

egen hälsa och övriga 

familjens stöd. 

Hög 
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caring 
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PubMed 

(8) Mastering an 

unpredictable 

everyday life after 

stroke’ – older 

women’s 

experiences of 

caring and living 

with their partners 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka och lära av hur äldre 

kvinnor som vårdar en partner 

upplever sin livssituation och 

vårdens stöd efter sin partners 

strokeinsjuknande. Syftet är även 

att kunna föreslå kliniska 

implikationer. 

Studien har en kvalitativ 

design. Datainsamling 

verkställdes med hjälp utav 

fyra diskussionsgrupper 

varav tre till fem deltagare i 

vardera grupp. 25 kvinnor 

från en svensk 

strokeförening var 

tillfrågade varav nio stycken 

avstod att medverka med 

varierande orsak. Samtliga 

16 kvinnor som inkluderats i 

studien är svensktalande och 

över 65 år. 

 

De subteman som forskarna 

erhållit genom sin 

analysprocess är; att leva med 

en annan man, rädslan av att 

det händer igen samt ständig 

förhandling. Dessa subteman 

resulterade i följande 

huvudtema; ”Att bemästra ett 

osäkert och oförutsägbart 

vardagsliv”. I resultatet 

belyses kvinnornas oro, 

osäkerhet samt 

avståndstagande i sociala 

sammanhang på grund av deras 

förändrade livssituation efter 

sin partners strokeinsjuknande. 

I slutsatsen behandlas områden 

som anses viktigt för en 

fungerande vardag hos 

kvinnliga anhörigvårdare till en 

srokedrabbad partner. Egentid, 

information och professionellt 

familjefokuserat vårdandestöd 

belyses som viktiga delar. 
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Studies 

 

PubMed 

(9) Managing 

uncertainty in life 

after stroke: a 

qualitative study of 

the experiences of 

established and 

new informal 

carers in the first 3 

months after 

discharge.   

Att undersöka upplevelsen hos 

informella vårdare av 

strokeöverlevare över tid- 

upplevelsen av att vårda en 

familjemedlem. 

Kvalitativ etnografisk 

studiedesign. Intervjuer 

utfördes under tre olika 

tillfällen; inledningsvis efter 

strokeinsjuknandet, efter en 

månad och efter tre 

månader. 

31 vårdare till en 

strokedrabbad 

familjemedlem där de flesta 

är över 66 år. Främst är 

vårdaren en partner men 

äldre söner och döttrar 

förekom också. Inget 

bortfall är noterat. 

Efter analys av intervjumaterial 

återstod tillslut det 

övergripande temat 

”Osäkerhet” med flera 

underteman.   

Vårdares betydande 

upplevelser var osäkerhet när 

det gäller att ta hand om sin 

strokedrabbade närstående. Att 

leva med osäkerhet var ett 

centralt tema utifrån vad 

vårdarna upplevde. Att vidare 

utreda och påkalla detta som 

ett problem kan hjälpa framtida 

vårdare att hantera sin 

situation. 
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PubMed 

 

(10) Like a 

shadow- on 

becoming a stroke 

victim´s relative. 

Belysa meningen av vara en 

anhörig och att sedan bli 

anhörigvårdare till en närstående 

som drabbats av stroke, från det att 

den närstående drabbas och första 

veckan framåt. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

16 anhöriga rekryterades 

från två strokeenheter. 

Urvalets åldersspann var 

mellan 30-79 år. Det 

framkommer inte något 

bortfall. 

Två huvudteman skapades; 

”Vara i kaos” och ”leta efter 

ordning i kaos” med flera 

subteman. 

De anhöriga vill hitta förståelse 

och bli aktiva, lägga gamla 

vanor åt sidan och inte vara 

passiva utan aktivt lära sig och 

anpassa sig till den nya 

situationen. Planera och 

reflektera, söka trygghet och 

stabilitet i livet. Denna process 

kallas för ”vändpunkten”. Ett 

nytt liv börjar då livet 

förändrats drastiskt.   
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