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Abstrakt  

 
Bakgrund: Stroke är en stor dödsorsak i Sverige, men fler och fler överlever tack vare den 

vård och kunskap som finns i landet. Stroke drabbar ofta någon både fysiskt och psykiskt. 

De flesta strokedrabbade får en funktionsnedsättning och behöver stöd från andra vilket gör 

att närstående ofta får en betydande roll.  

Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelse av att vårda och leva nära en vuxen 

person som drabbats av en stroke.  

Metod: Arbetet är en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet presenteras i fem kategorier. Hur närstående upplever den förändrade 

livssituationen, hur deras egen hälsa påverkas av oro och ångest, osäkerheten kring 

mediciner och omvårdnaden, upplevelsen av brist på egentid samt hur närstående ser det 

positiva i situationen.  

Diskussion: Många negativa och betungande upplevelser framkom hos närstående i 

litteraturöversikten. Detta tyder på att närstående är i ett besvärligt läge och behöver all stöd 

och hjälp de kan få. Travelbee förklarar i sin omvårdnadsteori hur sjuksköterskan kan hjälpa 

närstående och den strokedrabbade i den nya livssituationen. 

Slutsats: Studien visar att det som hänt den strokedrabbade påverkar även den närstående. 

Därför är det viktigt för sjuksköterskan att ge stöd till hela familjen. 

 
Nyckelord: Joyce Travelbee, litteraturöversikt, närstående, omvårdnad, stroke, upplevelse  
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Introduktion  

I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och drabbar omkring 30 000 människor 

årligen. Antalet äldre i samhället ökar, trots detta minskar dödligheten av stroke tack vare 

kvalificerad vård och omvårdnad. Minnesstörning, kommunikationssvårigheter och fysisk 

nedsättning kan försämras efter en stroke (Dark & Sander, 2014). I vissa fall kan symtomen 

efter stroke gå över eller förbättras efter rehabilitering, men inte för alla. Kvarvarande 

funktionsnedsättning förändrar livssituationen, därför har strokeinsjuknande stort behov av 

omvårdnad, rehabilitering och medicinsk behandling (Jönsson, 2015, s. 47). En stroke medför 

stora förändringar, utmaningar och krav hos både den sjuke och dennes 

närstående.  Närstående till strokedrabbade får en förändrad livssituation eftersom de blir 

vårdgivare och behöver både kortsiktigt och långsiktigt stöd (Hesamzadeh, Dalvandi, 

Maddah, Khoshknab & Ahmadi, 2015).  

I sjuksköterskans roll ingår det att bemöta, kommunicera samt att ge råd och vägledning till 

patient och närstående. Det är viktigt att de tillsammans har en gemensam målsättning med 

omvårdnaden av den sjuke och att de närstående upplever att sjuksköterskan bryr sig och tar 

ansvar för dom (Kirkevold, 2001, s. 171). Vi har därför valt att göra en litteraturstudie för att 

belysa närstående upplevelsen av att vårda en person som insjuknat i stroke.  

 

Bakgrund  

Stroke 

Enligt World Health Organization (2016) definieras sjukdomen stroke som ett plötsligt 

neurologiskt bortfall som är orsakad av cirkulationsförsämring i hjärnans blodkärl. Ericson 

och Ericson (2012, s. 241-242) beskriver att incidensen av stroke ökar med ålder och är 

vanligare hos män upp till 80 års ålder, därefter drabbas fler kvinnor.  

Dödligheten och antalet funktionshinder i stroke har minskat med hjälp av ökad kunskap, 

akut omhändertagande samt aktiv rehabilitering (Jönsson, 2015, s. 47-50).  
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Hesamzadeh et al. (2015) beskriver i sin studie att sjukdomen har ett plötsligt och snabbt 

förlopp och kan leda till stora funktionshinder hos patienten. Cirka två tredjedelar av 

strokedrabbade drabbas av funktions- och rörelsenedsättning som påverkar deras dagliga 

aktivitet (ADL). Ungefär 61-74 procent av de strokedrabbade är i behov av stöd och hjälp 

från närstående de första månaderna efter stroke. Närstående är enormt bidragande till 

strokedrabbades rehabilitering och återhämtning.  

 

Närstående 

Grant, Glandon, Elliott, Giger och Weaver (2004) samt Gaugler (2010) skriver att de flesta 

strokedrabbade är beroende av vårdgivande närstående för att få hjälp med de fysiska, 

kognitiva och beteende- och känslomässiga förändringarna som sker. De närstående tar på 

sig ett stort ansvar när de vårdar sin sjuke, och många av dessa närstående är oförberedda på 

att ta denna roll vid det plötsliga inträffandet. Närstående är enligt Socialstyrelsens 

termbank en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2004). 

För många närstående är det tungt att identifiera sig själv som vårdare, därför tar det tid för 

dom att inse deras behov av stöd som närståendevårdare. Närståendevårdare upplever 

stress och belastning som ger dem mindre motivation att ta emot hjälp då en del har svårt att 

släppa taget och låta någon annan hjälpa till med omvårdnaden av den drabbade. Därför 

behöver dessa motiveras för att vilja ta emot hjälp (Socialstyrelsen, 2014).  

 

En studie av Draper och Brocklehurst (2005) visade att vårda den strokedrabbade som 

närstående troligen skulle komma att påverka dennes psykologiska välbefinnande. Det 

rapporterades att närstående kände sig känslomässigt utmattade, rädda för att förlora 

kontrollen, upplevde hjälplöshet och en stor rädsla för framtiden att den sjuke skulle drabbas 

av ytterligare en stroke.  

 

Upplevelse 

Varje människa är unik. Alla lever med sin kultur, sin historia och i sitt speciella 

sammanhang. Vi delar en gemensam värld, ändå upplever varje individ den på ett eget 

alldeles unikt sätt (Flensner, 2014, s.108). En upplevelse är en subjektiv känsla och hur varje 

människa upplever något har delvis att göra med vad denne har varit med om och tidigare 
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upplevt (Travelbee, 1971 s. 85). Som sjuksköterska i en situation där både den sjuke och 

närstående är deltagande ska familjens upplevelse och förståelse av situation, tidigare 

erfarenheter, grundläggande värderingar och konkreta förmåga att hantera en krissituation 

vara utgångspunkt (Kirkevold, 2001, s. 175). 

 

Travelbee (1971, s. 7-10) utgår ifrån i sin omvårdnadsteori att varje människa är unik. Två 

centrala begrepp Travelbee (1971, s. 77-78) använder sig av i sin omvårdnadsteori är hopp 

och lidande. Hon menar på att om en människa på ett eller annat sätt tror på att livet kan 

förändras så uppnår denne sin önskning. Hon betonar även vikten av att som sjuksköterska 

inte endast se till den sjuke utan också involvera familjemedlemmar och närstående i 

vårdandet. För att de närstående ska uppleva hopp bör sjuksköterskan hjälpa familjen att 

bearbeta sjukdom, lidande och de påfrestande situationer som uppstår. Lidande benämns 

ofta i samband med fysisk smärta vilket det inte alla gånger behöver vara. Som närstående 

kan man i en situation där någon blir sjuk känna ensamhet och avskildhet, vilket kan vara 

psykiskt lidande (Travelbee, 1971, s. 87).   

 

Problemformulering  

Stroke är en stor dödsorsak och ett hälsoproblem världen över. Sjukdomen kommer som en 

oönskad överraskning och kan leda till kvarvarande funktionshinder både psykiskt, fysiskt 

och socialt. Antalet strokedrabbade som återhämtar sig helt är få, medan andra lever med 

kvarstående funktionshinder. Livssituationen kan drastiskt förändras både för den som 

drabbas av stroke och deras närstående. Närstående har stor betydelse för personer som 

insjuknat i en strokes återhämtning. Genom att vårda någon i hemmet kan den närstående 

uppleva stress och belastning (Hesamzadeh et al., 2015). Sjuksköterskan bör inte bara se den 

sjuke utan också de närstående i den nya situationen. Därför är det viktigt som sjuksköterska 

att skapa förståelse för närståendes egen upplevelse.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen hos en närstående av att vårda och leva i hemmet med en 

vuxen person som insjuknat i stroke. 
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Metod  

Design 

Metoden som använts i denna studie var en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 

artiklar med kvantitativ, kvalitativ och mixad metodansats. Polit och Beck (2012, s. 87) 

beskriver litteraturöversikter som ett kritiskt sammanställande av flera redan gjorda studiers 

resultat. 

 

Inklusions - och exklusionskriterier  

I en litteraturöversikt är det viktigt att ta hänsyn till inklusions - och exklusionskriterier för 

att kunna ingripa det som är relevant till studien och exkludera det som inte uppfyller 

studiens syfte. Inklusionskriterierna i denna studie var att artiklarna skulle innehålla 

närståendes upplevelse att leva och/eller vårda någon efter en stroke i hemmet och att både 

den som insjuknat respektive den som vårdade var över 18 år. De vetenskapliga artiklarna 

skulle vara på engelska, publicerade mellan 2012-2017 samt ha en kvalitativ, kvantitativ eller 

mixad metodansats. Peer reviewed var också ett inklusionskriterie, vilket innebär att 

artiklarna granskades innan de publicerades. Genom att använda peer reviewed artiklar 

ökar studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 101-102).  

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om barn och ungdomar, patienters egen 

upplevelse, upplevelsen direkt vid insjuknandet av stroke samt sjuksköterskans upplevelser 

av att vårda en strokepatient. Även reviewartiklar exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes via databaserna PubMed och Cinahl. Vetenskapliga artiklar 

som relaterade till syftet och innehöll studiens inklusionskriterier valdes ut. Sökorden som 

användes i Pubmed var MeSH-termer såsom stroke, family och caregivers och Headings som 

stroke, family och caregivers användes i Cinahl. Fritextsökning som close relative, informal 

caregivers, experience och carer användes i kombination med ämnesorden. Alla sökningar som 

gjordes i båda databaserna har avgränsats till de senaste fem åren för att begränsa antalet 

studier samt belysa aktuell forskning.  

Sökningen gjordes i sökblock där termen AND användes för att kombinera sökord samt för 
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att minska antalet utfall i sökresultatet. Sökblock OR användes för att expandera sökningen 

och få fram relevanta träffar (Polit & Beck, 2012, s. 92-99).  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl  

170920 
(Close relative OR Caregiver 

OR Carer) AND Stroke 

AND Experience 

5 years 133 133 45 7 2 

Cinahl 

170920 

Stroke AND Experience 
AND Family 

5 years 144 144 104 9 1 

Cinahl 

170908 

Stroke AND Experience 
AND Caregivers 

5 years 105 105 90 14 6 

PubMed 

170911 
(Close relative OR Caregiver 

OR Carer) AND Stroke 

AND Experience 

5 years 118 118 53 9 1 

PubMed 

170915 

Stroke AND Informal 
caregivers AND Family 
experiences  

5 years 7 7 5 2 1 

Pubmed 

170908 

Stroke AND Experience 
AND Family  

5 years 152 152 100 16 3 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i 

Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Alla artiklars titlar skummades till en början igenom för att se vilka som svarade syftet för 

denna studie. Innehöll titlarna relevanta delar lästes dess abstrakt igenom. Artiklarna 

granskades via UlrichsWeb.com för att se om tidskrifterna de var publicerade i var 

vetenskapligt granskade. Varje artikels metod lästes sedan igenom för att se om det var 

originalstudier. De vetenskapliga originalartiklar som hittats och som innehöll begreppen 

stroke, närstående och upplevelse lästes igenom noggrant. 

 

Inför kvalitetsgranskningen lästes alla artiklar som svarade på studiens syfte flera gånger. 

Artiklarnas kvalitet och resultat studerades och granskades noggrant av författarna på 

varsitt håll för att sedan tillsammans diskuteras. De kvalitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2014) och de kvantitativa artiklarna granskades enligt Forsberg och 

Wengströms Checklista för kvantitativa artiklar (2015, s. 194-198). 

 

Artikelöversikten ger en överblick om artiklarnas innehåll. Artiklarnas kvalitet bedömdes 

som låg, medel eller hög med hjälp av ovan nämnda granskningsmallar. Efter genomförd 

granskning av artiklarna valdes 14 originalartiklar varav elva var kvalitativ, två kvantitativa 

och en med mixad metodansats. Två av dessa artiklar har bedömts vara av låg kvalitet, sju 

av medel och fem av hög kvalitet (Bilaga 1). 

 

Analys  

Friberg (2012 s. 122-129) beskriver en induktiv analys som att läsa igenom artiklarna 

noggrant för att identifiera huvudfynden i resultaten. En sammanställning av resultaten 

gjordes för att fastställa information som svarade på studiens syfte. Analysen färdigställdes 

genom att utforma kategorier utifrån de valda artiklarnas resultat. Till en början samlades 

alla valda artiklarnas resultat i ett dokument. Därefter lästes dokumentet igenom på varsitt 

håll där fem olika färgkoder användes för att markera innehåll och som därefter sorterades 

in under kategorier. Sedan jämfördes kategoriseringen tillsammans för att se om det var 

liknande bedömningar som gjorts.  
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Etiska överväganden 

För att en systematisk litteraturstudie ska vara etiskt godkänd ska den innehålla studier som 

blivit granskade och godkända av en etisk kommitté eller studier där noggranna etiska 

överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2015, s. 59). Vid systematiska 

litteraturstudier får inte fusk eller ohederlighet förekomma. Fabricering av data, stöld eller 

plagiat av data, utebliven redovisning av källa, förvrängning eller missvisande analys av 

data räknas som fusk (Forsberg & Wengström, 2015, s. 59).  

 

De artiklar som använts har erhållit etiskt godkännande av en etisk kommitté eller visat 

nogsamt att forskningen har slutförts enligt forskningsetiska principer. Detta förekommer 

genom att forskningsdeltagarna informeras i förväg, skyddar deltagarnas identitet samt att 

upplysa deltagarna av att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta deras 

medverkan om så önskas. Alla artiklar som inkluderades i studien hade godkänd 

etikprövning vilket säkerställer studiens kvalitet. 

 

Resultat  

Elva kvalitativa, två kvantitativa och en artikel med mixad metodansats valdes ut efter 

systematisk kvalitetsgranskning. De artiklar som inkluderades i resultaten var genomförda i 

Norge, Kanada, Sverige, Iran, Uk, Usa, Luxemburg och Portugal, Nya Zeeland, Kina och 

Österrike (Bilaga 1). Genom att analysera dessa 14 originalartiklar framkom fem kategorier. 

Litteraturöversiktens resultat belyser närståendes upplevelse av att vårda och leva nära en 

person som insjuknat i stroke där flertalet negativa aspekter framkom då de närstående 

vittnade en stor livsförändring och ett betungande ansvar. Närstående upplevde oro, ångest, 

brist på egentid, en förändrad livssituation och brist på kunskap om mediciner 

och omvårdnad i samband med att vårda och leva med en person som har drabbats av 

stroke. Närstående vårdgivare upplevde dock även en del positiva aspekter som glädje och 

tacksamhet över den strokedrabbades överlevnad.   
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En förändrad livssituation 

Att anpassa sig till en plötslig förändring i livet som sker när någon i sin närhet drabbas av 

en stroke kan vara svårt. Efter en stroke är det inte bara fysiska funktioner som förändras 

utan även personligheter. Närstående beskrev att det varit svårt att handskas med abrupta 

personlighetsförändringar hos den strokedrabbade, den var inte den han eller hon en gång 

varit. De närstående var tvungna att erkänna den verklighet som nu blivit, att lära sig 

hantera och anpassa sig till det nya livet (Saban & Hogan, 2012).  

I en studie från Nya Zealand svarade närstående att de kände en press och förväntan från 

folk utifrån att ta hand om sin strokedrabbade i hemmet. Det tyckte de närstående kändes 

jobbigt och var inte säkra på om de skulle kunna hantera det drastiskt förändrade livet rent 

fysiskt och emotionellt (Olivier, Phillips, & Roy, 2017). Detta kan jämföras med en studie från 

Kina där de närstående såg situationen att ta hand om sin strokedrabbade närstående som en 

förväntad del av livet, det var någonting som gjordes utan att ifrågasätta. Ömsesidig kärlek 

var en stor bidragande orsak till varför man gjorde detta. Närstående kände sig tacksamma 

för den omvårdnad och kärlek de fått tidigare i livet av den som nu blivit sjuk och ville då 

återgälda detta (Qiu, Sit & Koo, 2017). 

Närstående som inte varit i varandras liv en längre tid utan endast några år innan stroken 

upplevde att vänner omkring dem gav intryck av att de skulle lämna sin strokedrabbade 

närstående. Detta för att hitta någon annan och då slippa det tunga arbete som skulle bli 

(McCarthy & Bauer, 2015). 

Att leva med oro och ångest 

Närstående upplevde känslor av oro, ångest, trötthet, sorg, ansvar och rädsla. De upplevde 

även vårdrollen som stressig och en börda att bära på (Katbamna, Manning, Mistri, Johnson 

& Robinson, 2016). Rädsla för att en stroke skulle inträffa igen gav upphov till oro och ångest 

hos närstående vårdgivare (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Katbamna et al., 

2016; Kniepmann & Cupler, 2014).  

Närstående uttryckte upplevelse av ångest och osäkerhet i vårdrollen som manifesterade i 

sömnstörningar och andra psykiska ohälsa.  Det mest stress- och ångestengagerande för 

närstående var känslor hos den strokedrabbade som att vara deprimerad, ledsen, 

minnesförlust, värdelös, ensam och rädsla. Strokedrabbades förändrade personlighet och 
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symtom orsakade irritation hos närstående vårdgivare och det vardagliga livet blev en kamp 

för både den strokedrabbade och närstående. Trots att närstående var medvetna om 

konsekvenserna av stroke upplevde de förlust av tålamod, vilket orsakade aggression och 

skuld hos dem. Majoriteten av närstående ansåg att det var deras ansvar och skyldighet att 

ta hand om sin strokedrabbade släkting. Ingen av närstående vårdgivare hade tänkt lämna 

över detta ansvar till andra trots alla svårigheter (Katbamna et al., 2016; Qiu et al., 2017). 

Olivier, Phillips, & Roy (2017) beskriver att det var plågsamt för närstående att se att den 

strokedrabbade behöver hjälp med matning, förflyttning, hygien och kommunikation.  

Närstående vårdgivare påpassade sina känslor för att inte skapa oro och rädsla hos den 

strokedrabbade. Närstående ville framstå som starka och ansvarsfulla inför den 

strokedrabbade och sjukvården. Trots detta hade de närstående ingen att dela sina känslor 

och upplevelser med, vilket försvårade deras roll som närstående vårdgivare (Olivier et al., 

2017; Katbamna et al., 2016; Qiu et al., 2017). 

Brist på kunskap om mediciner och omvårdnad 

Att vårda någon och ha hand om mediciner var något helt nytt för många närstående. Saban 

och Hogan (2012) skriver att flertalet närstående upplevde stor rädsla och osäkerhet vad det 

gällde mediciner när de kom hem från sjukhuset efter att en närstående drabbats av stroke. 

De upplevde att sjukvården inte hade gett tillräckligt med information och stöd inför 

hemgången. I en studie av White, Brady, Saucedo, Motz, Sharp och Birnbaum (2014) 

beskriver de närstående att de fått många broschyrer och papper om stroke men att det varit 

en begränsad dialog mellan dem, den strokedrabbade och sjukvården där de kunnat ställa 

sina frågor och funderingar. Den korta information som gavs på sjukhuset upplevdes svår 

att minnas då de strokedrabbade och de närstående var nervös och stressad inför 

hemgången. Att identifiera symtom för en återkommande stroke kändes osäkert för de 

närstående. 

Närstående kände ett stort ansvar att hålla ihop allting med schemaläggning av medicinska 

insatser, sjukgymnaster, läkarbesök och läkemedelsrecept (Ghazzawi, Kuziemsky & 

O’sullivan, 2016). En viss osäkerhet bland de närstående fanns när det gällde mediciner, dess 

verkan och biverkningar. Kände de sig osäkra kollade de upp medicinen på internet, frågade 

deras doktor eller tog medicinen ändå. I ett fall där en strokedrabbad kvinna behövde hjälp 
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av sin dotter med sin diabetes gav dottern sin mor insulin utan att veta hur blodsockret låg, 

vilket ledde till allvarlig hypoglykemi och ett sjukhusbesök för modern (White et al., 2014). 

Ville de närstående få medicinsk hjälp och omvårdnad från hemtjänst hade det stor 

betydelse var man bodde geografiskt. Bodde man på landsbygden var det betydligt svårare 

att få hjälp med dessa tjänster jämfört med de som levde inne i städer. På så vis hade man 

inte så mycket till val när det kom till att ta hand om sin strokedrabbade närstående om man 

bodde på landsbygden (Ghazzawi et al., 2016). 

Brist på egentid 

I flera studier (Van Dongen, Josephsson & Ekstam, 2014; Arntzen & Hamran, 2016; 

Kniepmann & Cupler, 2014; Qiu et al., 2017) framkommer det att närstående upplevde att de 

plötsligt hade förlorat sin frihet att bestämma över sina vardagliga aktiviteter. De belastades 

av vardagssysslor samtidigt som de alltid var bunden till den strokedrabbades behov. Detta 

resulterade i att närstående reducerade sina egna behov och försummade egna svårigheter 

och hälsoproblem. Liknande resultat framkom även i en studie av Saban & Hogan (2012) där 

närstående upplevde förlust av egentid för att göra personliga ärenden. De höga kraven som 

förväntades av närstående att hjälpa den strokedrabbade samtidigt som de hade ytterligare 

ansvar kring hushållen lämnade lite egentid för dem. Många närstående upplevde att livet 

endast kretsade kring den strokedrabbade.  

I en studie av Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff (2012) visade det sig att närstående 

kände att de sällan kunde göra något utan att bli avbrutna av deras partners önskningar. 

Närstående upplevde det påfrestande att de alltid var tvungna att vara tillgänglig för att 

hjälpa samt att ge deras fulla uppmärksamhet till sin partner. Närstående kände sig knuten 

och bunden till hemmet, inte endast på grund av behovet av att hjälpa till med vardagliga 

aktiviteter som till exempel att äta, hygien, transport, utan också för att de var rädda att 

lämna hemmet för länge om något skulle hända. Många närstående krävde att de 

strokedrabbade helst skulle ligga i sängen medan de var ute och handlade samtidigt som de 

alltid stressade tillbaka hem från affären. Närstående förhandlade med sin partner för att få 

lite tid för sig själv och för att kunna utföra vissa aktiviteter på egen hand. För att få ledig tid 

distraherade de sina partners med att lösa korsord eller titta på tv. Kneipmann & Cupler 

(2014) förklarar att närstående tillsammans med den strokedrabbade lärt sig planera längre 

in i framtiden för att tänka igenom om olika situationer var genomförbara och för att kunna 



 

11 
 

navigera genom eventuella problem som skulle kunna dyka upp. Med mer och mer 

erfarenhet insåg närstående att livssituationen förbättrades och både tid och glädje för livet 

ökade igen. 

Att se och hantera det positiva i situationen  

Närstående såg det positiva tänkandet som en betydelsefull del för att hantera den nya 

livssituationen. En del närstående såg glädje i att deras partner var vid liv samt att de kunde 

leva ett liv tillsammans trots omständigheterna (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Andra närstående upplevde att det värsta var över och såg framåt mot den strokedrabbades 

förbättring och återhämtning. Det tog tid för närstående vårdgivare att se det positiva i den 

tragiska situationen men stegvis fann de acceptans (Saban & Hogan, 2012).  

Månader efter strokeinträffandet upplevde en del närstående reducerad stress, oro, och en 

fungerande vardag, medan andra närstående upplevde en oförändrad vardag med oro och 

stress (Ghazzawi et al., 2016; Lurbe-Puerto, Leandro & Baumann, 2012).  

Flertal närstående upplevde att stödet de fått från familj och vänner gav dem styrkan att 

hantera deras roll som vårdgivare. Andra närstående påpekade att vårdgivarrollen var svår 

men trots detta fann dem glädje i att ta hand om någon de älskar.  De flesta närstående 

upplevde att deras relation stärktes utav den svåra situationen (Saban & Hogan, 2012; 

Cameron, Stewart, Streiner, Coyte & Cheung, 2014). I en studie av Arntzen & Hamran (2016) 

betonar närstående vikten av humor och menar att humor gör svåra situationer mer 

uthärdliga och hjälper till att föra familjer och vänner närmare varandra. 

Andlighet rapporterades av många närstående som en viktig resurs för att hantera det svåra 

i vardagen. Närstående upplevde att religiös tro var angeläget för att handskas med bördan 

av ta hand om en person efter strokedebuten (Hesamzadeh, Dalvandi, Maddah, Khoshknab, 

Ahmadi, Mosavi, 2017;Qiu et al., 2017).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

När syftet var utformat valdes relevanta sökord för att göra en artikelsökning i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Dessa databaser valdes för att de erbjuder ett stort sortiment på artiklar 

inom medicin och omvårdnad. Att använda ytterligare databaser var inte relevant då dessa 

två ansågs utgöra en tillräckligt stor grund inför studien samt att antalet valda artiklar var 

tillräckligt för resultatet. I databaserna användes booleska termer (OR och AND) för att 

kombinera Mesh-termer, fritextsökning och cinahl headings. När OR användes i 

sökkombination med family, relative och caregiver resulterade det i ett stort antal träffar som 

dessutom var irrelevanta för syftet i denna studie. Kombination med OR och caregiver, carer 

och close relative gav ett bra sökresultat och artiklar som passade bra till studien.  

De booleska termerna AND, OR och NOT används för att fastställa sambandet mellan de 

valda sökorden (Östlundh, 2015, s.63-69).  

 

Artiklar som beskriver patientens och sjuksköterskan upplevelse exkluderades, dock valdes 

artiklar som beskriver både den strokedrabbades och närståendes upplevelse. Dessa artiklar 

särskiljde den strokedrabbades och närståendes perspektiv tydligt och av den anledningen 

kunde bara närståendes upplevelse inkluderas. Sökningarna begränsades till fem år för att få 

fram aktuell forskning men framförallt för att begränsa materialet. Tidsavgränsningen kan 

ha medfört att relevanta artiklar som kunnat inverka på resultatet har fallit bort. En ökad 

tidsbegränsning kan ha gett en större överblick inom ämnet. 

Med hjälp av avgränsningar kan de dokument som inte tillhör det område man är 

intresserad av lättare sorteras bort. De vanligaste avgränsningarna är tid, språk, ålder, 

fulltext och peer reviewed (Östlundh, 2015, s. 63-69).   

 

Artiklarna som valdes har erhållit kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Detta för att dels 

få en större överblick av vad närstående tycker då de kvantitativa svarar för en större grupp 

människor, dels för att de kvalitativa beskriver mer djupgående närståendes upplevelser. 

Kanske hade det varit en fördel att endast använda kvalitativa studier då syftet var att 

beskriva upplevelsen hos närstående, vilket kan vara svårt att få fram i kvantitativa studier.  
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I denna studie har alla artiklar kvalitetsgranskas med hjälp av SBU:s granskningsmall 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014) och Forsberg och Wengströms Checklista 

för kvantitativa artiklar (2015, s. 194-198). Kvalitetsgranskningen utfördes genom att läsa 

igenom varje artikel och bedöma dem utifrån granskningsmallarna. Detta gjordes på varsitt 

håll för att sedan diskutera artiklarna tillsammans. Det kan ses som en fördel då 

bedömningarna ses från två synvinklar som inte påverkats av varandra. En ytterligare fördel 

med att läsa artiklarna på varsitt håll var att studierna översatts till svenska på två håll, vilket 

minskat risken för feltolkning. Två av artiklarna bedömdes som låg kvalitet, detta för att 

studierna innefattade väldigt få deltagare och otydligt beskrev sina tillvägagångssätt. Trots 

detta valdes studierna att tas med i resultatet till denna studie då de innehöll vissa 

intressanta och väsentliga delar.  

 

Att avgränsa artiklarnas innehåll till olika kategorier var en svårighet då mycket gick in i 

under samma kategori. För att öka trovärdigheten och göra sammanställningen mera 

objektiv kategoriserades resultaten in på varsina håll med färgkoder för att sedan jämföras 

och diskuteras gemensamt för att sedan komma fram till en slutsats.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av att leva nära och vårda en 

person som drabbats av stroke. Resultatet presenteras i fem kategorier som belyser hur 

närstående hanterar den förändrade livssituationen, hur deras egen hälsa påverkas av oro 

och ångest, osäkerheten i att hantera mediciner och omvårdnaden, upplevelsen av brist på 

egentid samt hur närstående ser på det positiva i situationen.  

I litteraturöversikten framkommer att närstående som lever med en person som insjuknat i 

stroke upplever en förändrad livssituation. De upplevde en rädsla och oro för att hantera 

den strokedrabbades förändrade personlighet och fysiska funktion. Efter att den 

strokedrabbade skrevs ut från sjukhus till hemmet var vårdgivarrollen ny för de flesta 

närstående.  

Liknande upplevelser framkom hos närstående i en studie publicerad för tio år sedan, där 

den nya livssituationen upplevdes främmande och skrämmande för närstående. I början 

kände flera närstående sig sårbar, instabil, vilsen och upplevde livet orättvist (Bäckström & 
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Sundin, 2007). Detta tyder på att upplevelsen hos närstående efter det att någon i familjen 

drabbats av stroke inte ser ut att ha förändrats under de tio sista åren. 

 

I litteraturöversikten framkom det att de närstående som bodde i Kina såg omhändertagande 

av sin sjuke närstående som en förväntad del av livet och en handling man gjorde för att visa 

sin tacksamhet gentemot den drabbade. Detta styrks i en nyligen publicerad studie av 

Yanhong, Yilan, Xuelin, Wilson, Jing & Violeta (2017) som beskriver att det i den kinesiska 

kulturen förväntas att familjemedlemmar ska ta hand om de hälsobehov den strokedrabbade 

har oavsett hur gammal man är, vad man har för utbildning eller sysselsättningsstatus. Detta 

kan jämföras med en portugisisk studie av Pereira & Botelho (2011) som beskriver att 

vårdgivande närstående upplever att deras liv inte har någon betydelse när varje dag är den 

andra lik och de känner sig så begränsade. För att hjälpa närstående att finna mening i den 

nya livssituationen kan omvårdnadsteorin av Travelbee vara ett stöd. Travelbee (1971, s.16) 

beskriver upplevelsen av mening till känslan av att behöva någon då det gör livet värt att 

leva. Människor behöver hjälp med att finna mening för sina livserfarenheter. Det är viktigt 

inom omvårdnaden att skapa en mellanmänsklig relation. Exempel på en sådan relation kan 

vara den mellan sjuksköterskan och den närstående. Det viktigaste i relationen är att 

individens och familjens omvårdnadsbehov tillfredsställs. 

I litteraturöversikten framkom att närstående upplevde en rädsla av att ytterligare en stroke 

skulle inträffa, vilket resulterade i sömnstörningar och psykisk ohälsa. Oro och osäkerhet 

upplevdes den första perioden i hemmet utan stöd från sjukvårdspersonal. Detta kan 

relateras till en studie av Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer (2017) som beskriver 

sjuksköterskans roll att stötta närstående i den nya livssituationen. Även om 

sjukvårdspersonalen är medvetna om att närstående påverkas av patientens situation är 

familjemedlemmarnas behov inte lika prioriterad, eftersom fokus ligger på att uppfylla 

patientens behov. Det är angeläget att närstående inte ses som en bilaga till patienten utan att 

sjuksköterskan förstår att hon står inför en person vars liv har förändrats för alltid. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om att närstående är i kris och kan prata med dem om 

deras känslor samt erbjuda hjälp och stöd.  Betydelsen av att prata med närstående om deras 

känslor kan kopplas till Travelbee (1971, s. 95) som beskriver att kommunicera med 

människor som ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg. Hon skriver att kommunikation 
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och utbyte av känslor bör ske ömsesidigt mellan sjuksköterskan och patienten. Att hjälpa 

patienter besegra sjukdom och lidande samt finna en mening i sin upplevelse är enligt 

Travelbee omvårdnadens syfte. Detta bör även tillämpas mellan sjuksköterskan och 

närstående då Travelbee (1971, s. 77) betonar vikten i att involvera familjemedlemmar i 

bearbetningen av en sjukdomshändelse. 

 

I litteraturöversikten framkom det att det som vanligtvis orsakade ångest och stress hos 

närstående var den strokedrabbades förändrade känslor och personlighet såsom 

minnesförlust, ledsamhet och depression. Närstående kände en oro över att förlora sin 

partner och den relation som de hade innan insjuknandet. När den strokedrabbade förändras 

kan den närstående uppleva en rollförlust. Rollförlust beskrivs i Bäckström och Sundins 

studie (2009) då upplevelsen av närstående var känslan av att leva med en främling. 

Relationen till den strokedrabbade var nu mer som en “mor” eller vårdare och inte en 

partner. De närstående upplevde avsaknad av närhet och ömsesidighet, och att de levde 

tillsammans men inte längre hade något att prata om.  

Närstående upplever lidande över den livssituation och rollförlust som uppstår efter att en 

familjemedlem drabbas av stroke. Närståendes lidande kan få förståelse genom koppling till 

Travelbees omvårdnadsteori (1971, s. 62-63) som beskriver olika grader av lidande såsom 

emotionellt, fysiskt, själsligt och extremt lidande. Lidande är en grundläggande 

allmänmänsklig erfarenhet och är en obestridlig del av att vara människa. Alla individer får 

någon gång i livet uppleva vad lidande innebär. Lidande är ett personligt fenomen och är en 

erfarenhet som ger människan en inblick av det emotionella, fysisk och själsliga lidandet 

(Travelbee, 1971, s. 29). Rollförlust kan associeras till Travelbee (1971, s. 85) som beskriver att 

lidande orsakas av olika förluster, reducerad känsla av egenvärde eller avskiljande från 

närstående och kopplas ihop med det som människan upplever betydelsefullt i sitt liv. 

 

En osäkerhet och rädsla hos närstående kring omvårdnad och medicinhantering framkom i 

litteraturöversiktens resultat. Detta kan möjligtvis förklaras med då Hansen et al. (2011) 

beskriver att många mediciner sätts in och ut vid stroke vilket kan förvirra patienten och 

dennes närstående och det i sin tur kan leda till felmedicinering.  

Under kategorin Brist på kunskap om mediciner och omvårdnad i resultatet ges ett exempel på 
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vad som kan hända när närstående inte har tillräcklig kunskap vad gäller mediciner, då en 

kvinna drabbades av hypoglykemi efter en insulinöverdos. Wallengren, Segesten & Friberg 

(2010) menar att närstående behöver söka ny information efter att någon i dennes närhet 

blivit sjuk då den befintliga kunskapen ofta inte räcker till. Sjuksköterskor bör därför träna 

sig på att identifiera de närståendes informationsbehov för att stötta varje enskilda individ 

på bästa sätt. 

I litteraturöversikten framkom känslor av förlust på egentid hos de flesta närstående 

eftersom de tvingades uppfylla den strokedrabbades behov och önskningar och försumma 

sina egna behov.  Även i en studie för tio år sedan av Bäckström & Sundin (2007) visade på 

samma resultat då närstående upplevde det ansträngande att de alltid måste vara 

tillgängliga för att assistera den strokedrabbade. Många närstående såg sina egna behov som 

betydelselös och upplevde känslor av skam, skuld och misslyckande om de gjorde något för 

sig själva.  

 

I litteraturöversikten framkom det att för att klara av den situation närstående befann sig i 

med en strokedrabbad var det viktigt att försöka se det positiva. Närstående upplevde glädje 

och tacksamhet över den strokedrabbades överlevnad samtidigt som de såg fram emot 

rehabilitering, förbättring och återhämtning. Detta kan styrkas med resultat från Bäckström 

och Sundins (2007) studie där det även framkom att närstående en månad efter hemkomsten 

från sjukhuset uttryckte tacksamhet över situationen och de närstående menade att det 

kunde ha varit värre då de jämför med andra. Närstående försökte leva i nuet så gott det 

gick, detta för att orka med vardagen och inte ge upp i rädslan av att förbättringar skulle 

utebli.  

Inte förrän ett år efter stroken förstod närstående vikten av att ta hänsyn till sina egna behov 

för att kunna orka med livssituationen i framtiden (Bäckström & Sundin, 2009). Yanhong, et 

al. (2017) beskriver att bördan av att vara vårdgivare reducerades över tid då närstående 

insåg att de var tvungna att se till sina egna behov och sin egen identitet för att orka med den 

nya livssituationen. Som sjuksköterska kan det därför vara till stor nytta att föra en dialog 

med de närstående och lite extra försöka lyfta fram det positiva ur hela händelsen. För att 

som sjuksköterska hjälpa närstående att anpassa sig till den nya situationen är 

kommunikation ett bra hjälpmedel. Travelbee (1971, s. 19) beskriver att kommunikation kan 
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användas som ett verktyg för sjuksköterskan och kallar det då för “terapeutiskt användande 

av sig själv”. Hon menar då att man använder sin egen personlighet och kunskap för att 

medverka till en förändring hos den andre individen. Detta för att skapa ett band mellan sig 

själv och den andra individen och på så sätt hjälpa honom att acceptera de mänskliga 

villkoren, inklusive sjukdom och lidande.  

 

Slutsats  

Närstående är oftast inte redo för den nya livssituationen som uppstår när en familjemedlem 

drabbas av en stroke. Att hantera och begripa den nya livssituationen som blir efter 

utskrivning till hemmet är en process som förändras över tid. Närstående kan uppleva en 

känsla av utanförskap i förhållande till patienten och sjukvården vilket kan leda till 

uppgivenhet och övergivenhet. Därför är det viktigt att som sjuksköterskan att involvera och 

ge stöd till de närstående och se att det som hänt den strokedrabbade även påverkar den 

närstående i hög grad.  

De områden som bör uppmärksammas inom fortsatt forskning är närståendes upplevelser 

över en längre tid efter inträffandet samt utformning och utvärdering av ett stödprogram för 

närstående på sikt genom interventionsstudier. Detta för att närstående ska känna att stöd 

finns att få för hela familjen för att minska upplevelsen av ohälsa. Även effekten av de 

kognitiva förändringarna som kan vara ”osynliga” för andra och dess påverkan på 

relationerna i en familj efter en stroke bör uppmärksammas. 
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

 

Författare 
årtal och land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Arntzen & 

Hamran, (2016), 

Norge 

Undersöka hur förhållandet mellan 

den strokedrabbade och närstående 

förändrats samt vilka faktorer som 

stärkt deras relation.   

Kvalitativ studie 21 Upprepad retrospektiv 
djupintervjuer  

Öppenhet, humor, förståelse, göra saker 

tillsammans men också att göra enskilda saker för 

sin egen skull var faktorer som gjorde att 

deltagarna i studien hade en god relation till 

varandra. 

Hög kvalitet  

Cameron, 

Stewart, 

Streiner, Coyte 

& Cheung, 

(2014), Kanada 

Identifiera aspekter som bidrar till 

närstående vårdgivares psykiska 

välbefinnande.  

Kvantitativ 

studie 
399 (ej 

angivet) 
Longitudinell kohortstudie 

med strukturerade 

kvantitativa intervjuer. 

Närstående upplevde ökat psykologiskt 

välbefinnande om de strokedrabbade hade färre 

depressiva symtom, bättre kognitiv funktion och 

var äldre.   

Medel kvalitet 

Ghazzawi, 

Kuziemsky & 

O’Sullivan, 

(2016), Kanada. 

Att studera närståendes upplevelse av 

att flytta den strokedrabbade från en 

vårdenhet till hemmet med ett 

strokerehabiliteringsprogram 

Kvalitativ studie 14 Individuella intervjuer. 

Induktiv innehållsanalys 
De stöd och tjänster som 

strokerehabiliteringsprogrammet och samhället 

erbjöd var begränsade eller uppfyllde inte de 

specifika behoven hos närståendevårdare.  

Medel kvalitet 

Gosman 

Hedström & 

Dahlin Ivanoff, 

(2012), Sverige. 

Att utforska och lära från äldre 

kvinnors upplevelse av att leva med 

en närstående som  
drabbats av stroke 

Kvalitativ studie 16 Fokusgruppdiskussioner  Vårdgivarna upplevde förändringar i deras 

partners personlighet, rädsla för att ytterligare en 

stroke skulle drabba partnern och brist på 

egentid.  

Hög kvalitet 

Hesamzadeh et 

al. (2016), Iran. 
 

Undersöka olika strategier för 

närstående att stötta och uppmuntra 

till ADL hos personer som insjuknat i 

stroke.   

Kvalitativ studie 19 Djupintervjuer. Uppmuntra den strokedrabbade till fysisk 

aktivitet, underhålla god personlig hygien, 

näringsrik kost, religiösa aktiviteter och att fylla 

fritiden med aktiviteter var viktiga faktorer enligt 

de närstående. 

Medel kvalitet 

Katbam, 

Mannin, Mistrib, 

Johnson & 

Utforska faktorer som bidrar till stress 

hos närstående vårdgivare samt 

strategier som användes för att 

överkomma stressen. 

Longitudinell 

kvalitativ studie 
18 Djupintervjuer, 

strukturerade frågor.   
Vårdgivare upplevde försämrad emotionellt och 

fysiskt välbefinnande på grund av osäkerhet och 

oförutsägbarhet vilket ledde till stress, ångest och 

depression. 

Hög kvalitet 



 

 
 

Robinson, 

(2016), UK. 
 

Kneipmann & 

Cupler, (2014), 
USA. 

Undersöka hur personer med stroke 

påverkar närståendes välbefinnande 

och vardagliga liv.  

Mixad metod 

studie  
12 Individuella intervjuer, 

icke-parametrisk statistik. 
Arbetssituationen för närstående påverkades 

negativt då de upplevde en brist av sociala 

aktiviteter på fritiden 

Låg kvalitet 

Lurbe-Puerto, 

Leandro & 

Baumann (2012), 

Luxemburg och 

Portugal. 

Jämföra upplevelsen av att vårda en 

närstående med stroke, samt 

konsekvenser på livsstil, det sociala 

och det socioekonomiska. 

Kvantitativ 

studie 
108 (ej 

angivet) 
Individuella intervjuer med 

frågeformulär 
Närstående vårdgivare upplevde försämrad 

hälsa, brist på egentid och finansiella problem.   
Medel kvalitet 

McCarthy and & 

Bauer, (2015), 

USA 
 

Undersöker partners upplevelse att 

hantera konsekvenserna av stroke i det 

vardagliga livet.  

Kvalitativ studie 62 Strukturerade 

individuella intervjuer  
Närstående till strokedrabbade upplevde 

psykiska och fysiska utmaningar samt förändrad 

livsstil.  

Medel kvalitet 

Olivier, Phillips 

& Roy, (2017), 

Nya Zeeland. 

Att utforska upplevelsen hos tre 

närstående (med erfarenhet inom 

vården) till någon som fått en stroke 

Kvalitativ studie 4 Individuella intervjuer med 

fenomenologiska frågor 
Oavsett hur förberedd man är och vilken 

kunskap man än besitter upplever närstående 

sorg och förlust när en närstående drabbas av en 

stroke. 

Låg kvalitet 

Qiu, Sit & Koo, 

(2017), Kina. 
Att utforska och beskriva vårdandet av 

en familjemedlem i kinesisk kultur 
Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

25 Semistrukturerade 

intervjuer 
Deltagarna accepterade situationen som en 

förväntad del av livet, kände en skyldighet att 

hjälpa till och offrade sin egen hälsa för den 

strokedrabbade 

Medel kvalitet  

Saban & Hogan, 

(2012), USA. 
Beskriva upplevelsen hos kvinnliga 

närstående som tar hand om en 

familjemedlem som drabbats av en 

stroke senaste året.  

Kvalitativ 

deskriptiv studie 
46 Skriftligt frågeformulär 

med öppna frågor.  
Att förlora det liv som de en gång levt, att 

anpassa sig till en ny vardag, hantera dagliga 

bördor och att samspela med sjukvården 

orsakade stress och fysiska ohälsa hos närstående 

vårdgivare.  

Hög kvalitet 

Van Dongen, 

Josephsson & 

Ekstam, (2014), 

Österrike 

Undersöka hur vissa arbetande 

österrikare upplever och hanterar sina 

förändrade dagliga yrken efter att ha 

blivit vårdnadshavare av en släkting 

som har haft stroke. 
 

Kvalitativ studie 3 Semistrukturerade 

intervjuer. Fenomenologisk 

analys. 

Till en början blev det en stor förändring i de 

närståendes liv, men ju längre tid som gick desto 

färre utmaningar upplevdes och glädjen ökade. 

För att hantera den nya situationen behövde de 

prioritera och forma deras yrken för att det 

vardagliga livet skulle fungera.  

Medel kvalitet 



 

 
 

White et al. 

(2014), USA. 
Beskriva strokedrabbade och 

närståendes upplevelse att återgå till 

hemmet efter en stroke.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

20 Semistrukturerade 

intervjuer  
De strokedrabbade och deras närstående 

upplevde osäkerhet att komma hem, omvårdnad 

och medicinsk okunskap samt förändringar i det 

vardagliga livet.  

Hög kvalitet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


