
 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en vanlig sjukdom som drabbar många människor. Efter 
utskrivningen övertar ofta närstående vårdandet, vilket kan påverka de närståendes 
livssituation och livskvalitet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
närståendes situation när de vårdar personer som har drabbats av en stroke, samt 
deras behov av stöd. Metod: Litteraturstudien innehåller sammanlagt 21 studier inom 
det valda området och dessa har sedan analyserats. Resultat: Resultatet presenteras i 
två huvudkategorier; upplevelser och stöd, samt i fyra underkategorier; graden av 
upplevd belastning, rollen som närståendevårdare och deras upplevda livskvalitet, 
behov av stöd och stöd från sjuksköterskan. Huvudresultatet i litteraturstudien 
berörde hur närståendevårdare till personer som har drabbats av en stroke upplevde 
sin livskvalitet, samt det stöd närståendevårdare kände att de var i behov av och stöd 
som givits till dem. Diskussion/Slutsats: Att se helhetsbilden kring personen som har 
drabbats av en stroke, vilket inkluderar deras närstående, är viktigt för att se vilket 
behov som finns efter utskrivningen från sjukhuset. Genom att lyssna på vad 
närståendevårdarna vill ha för typ av stöd och utveckla detta vidare finns det 
möjlighet att hjälpa livssituationen för framtidens närståendevårdare.    
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Bakgrund 
Stroke, eller slaganfall, är den sjukdomsgrupp som upptar flest vårdplatser på 

sjukhusen. Stroke innebär att hjärnvävnaden, av olika anledningar, har drabbats av 

ischemi och medfört en cerebrovaskulär skada. Generella symtom vid stroke är 

illamående, yrsel, känselbortfall, pares och medvetandepåverkan (Ericson & Ericson, 

2006, s.135,137). Ungefär en tredjedel av de individer som drabbas av en stroke 

utvecklar afasi. Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter 

att vissa områden av hjärnan blivit skadade. Det kan påverka många delar av 

kommunikationen så som tal, skrift, läsning, gester och förståelsen av det talade ordet 

(Parr, Byng, Gilpin & Ireland, 1999, s.1). Afasi uppstår oftast efter en skada i vänster 

hjärnhalva där olika språkcentra ligger (Eide & Eide, 1996, s.243). 

 

Efter att ha drabbats av en stroke blir man oftast under en längre tid, eller permanent, 

beroende av praktisk hjälp och stöd på grund av att personen har drabbas av 

funktionsförhinder. Det är dokumenterat att hela familjen påverkas då en närstående 

har drabbats av en stroke och Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002, s.157-158) 

beskriver att enligt Evans (1992) bör stroke betraktas som en familjesjukdom. Man 

bör betrakta både familjen som helhet samt som individer för att förstå hur stroken 

påverkar familjens livssituation. Sjuksköterskans främsta uppgift är dock främst att 

fokusera på personen som har drabbats av stroken (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 

2002, s.157). 

 

Ögonen börjar öppnas inför vilken roll de närstående har efter att patienter allt 

snabbare kan få komma hem och skrivas ut ifrån sjukhusen. Att leva med och/eller 

vårda en person som har drabbats av en stroke innebär att närståendevårdarens 

livssituation förändras på olika sätt och på olika plan. Det kan var en stor utmaning 

för nya närståendevårdare att klara av de faktorer som medföljer en stroke, så som 

hjälp med den personliga hygienen, personlighetsförändringar samt talsvårigheter 

(Franzén-Dahlin, 2007, s.12). Dessa uppgifter är någonting som undersköterskor och 

sjuksköterskor, bland andra, får betalt för att göra, och som de sedan kan lägga 

bakom sig då de gått hem från jobbet. De som i hemmet vårdar en närstående som har 
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drabbats av en stroke kan inte lämna av omvårdnadssysslorna till någon annan utan 

har det som ett 24 timmars jobb. De kan samtidigt ha saker som behöver göras utöver 

vårdandet av personen som har drabbats av en stroke och kanske andra människor 

som de vill träffa lite då och då. Livskvaliteten påverkas därför efter att närstående till 

personer som har drabbats av en stroke blivit närståendevårdare. 

 

Livskvalitet innefattar många olika komponenter, och vad som är livskvalitet varierar 

från person till person. Det finns därför olika definitioner av begreppet livskvalitet. 

Enligt Andersson (2007, s.19) definierar WHO (1993) livskvalitet som individens 

uppfattning av sitt liv i den miljö, kultur, värdesystem som han/hon lever i, samt de 

förväntningar, mål och normer som det innefattar. Hon nämner även Lawtons modell 

som beskriver livskvalitet som individens förmåga att förhålla sig till dennes resurser, 

inklusive hälsa, psykiskt välbefinnande och upplevd livskvalitet. Enligt Lawtons 

modell så hör dessa komponenter samman, så utifall en komponent förändras 

påverkas de andra. Komponenterna som man använder sig av i studier för att bedöma 

livskvalitet kan variera. I studien av Owolabi (2008) används komponenterna; fysisk 

hälsa, social status och socialt stöd för att beskriva livskvalitet. Silva Costa, Rossi, 

Lopes och Lopes Cioffi (2008) använder komponenterna; sociala interaktioner, 

emotionell-, psykisk-, och fysisk hälsa.  

 

Påfrestningar är någonting som de flesta människor stöter på under livets gång och de 

kan vara antingen sociala, kroppsliga och/eller psykiska. En del av dessa 

påfrestningar är extra betungande och långvariga och kan påverka en persons 

livskvalitet. Vissa påfrestningar kan till och med göra människor sjuka. Människor 

som hamnar i liknande situationer, liknande påfrestningar, kan dock reagera olika och 

hantera den påfrestande situationen på olika sätt, delvis beroende på vilken 

motståndskraft de besitter (Antonovsky, 2000, s.7). Antonovsky har utvecklat ett 

begrepp, känsla av sammanhang, som kan ge en förklaring till varför vissa människor 

har en bättre copingförmåga än andra människor då oväntade situationer inträffar. 

Begreppet innefattar tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet, samt 

meningsfullhet. Begriplighet innefattar förmågan att förvänta sig att framtida 
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situationer går att förklara och ordna. Hanterbarhet innefattar förmågan att inte se sig 

själv som ett offer. När en situation uppstår upplever personen att resurser finns att 

tillgå, samt vet att olyckliga saker händer i under livets gång och att man inte kan 

sörja för alltid. Meningsfullhet är enligt Antonovsky begreppets 

motivationskomponent. Meningsfullhet är en känsla av att det finns en mening i det 

som händer samt att det är värt personens engagemang. Situationen ses som en 

utmaning istället för en börda. Det räcker inte alltid att enbart inneha en begriplighet 

samt hanterbarhet om meningsfullheten uteblivit. Utan mening i livet är det lättare för 

copingförmågan att minska (Antonovsky, 2000, s.38-43).      

 

Dorotea Orem har skapat en omvårdnadsteori om egenvård. Denna egenvårdsmodell 

delar hon in i tre olika teorier. Teorin om egenvårdsbrist är en av de tre teorierna och 

har sitt ursprung i Orems egna reflektioner över sina erfarenheter. Under utvecklingen 

av teorin om egenvårdsbrist var målsättning att definiera omvårdnadens specifika 

ansvarsområden (Kirkevold, 2000, s.148-149). En egenvårdsbrist uppstår då en 

person inte längre kan utföra en egenvård som tillgodoser samtliga egenvårdskrav. 

När en situation uppstår då en person har en egenvårdsbrist måste andra människor, 

till exempel närstående, hjälpa till och ta över ansvaret för personens egenvård. Orem 

kallar det för ”närstående-omsorg” (Kirkevold, 2000, s.153). Det övergripande målet 

för omvårdnaden (omvårdnaden är i detta fall den omvårdnad som vårdpersonal 

utför) är enligt Orem att patienten själv ska ha kapaciteten att ta hand om sin 

egenvård och uppfylla egenvårdskraven, som i sin tur bidrar till hälsa och 

välbefinnande. Om detta inte är möjligt är målet att hjälpa familjen och de närstående 

till personen med egenvårdsbrist att överta ansvaret för personens egenvård 

(Kirkevold, 2000, s.158).  

  

”Närståendevårdare” är det begrepp som kommer att användas i denna litteraturstudie 

för personer som vårdar sina närstående som har drabbats av en stroke. 

Närståendevårdarna kan vara en familjemedlem, en make/maka eller en nära vän. Det 

fysiska, psykiska och emotionella stöd de ger sina närstående som har drabbats av en 

stroke sker utan betalning. 
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Det är av stor vikt att vårdpersonal är medvetna om hur närståendevårdare kan 

uppleva sin situation då de vårdar en närstående som har drabbats av en stroke för att 

kunna ge de närstående stöd i vardagen. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa närståendes situation när de vårdar 

personer som har drabbats av en stroke, samt deras behov av stöd. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever de närstående sin livskvalitet? 

Vilket behov av stöd upplever de närstående att de behöver? 

Metod 

Med en litteraturstudie menas att man systematiskt söker, kritiskt granskar samt 

sammanställer litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Det syftar till att 

sammanställa data från tidigare empiriska studier. Litteraturstudien bör även fokusera 

på aktuell forskning inom det valda området. Det är litteraturen som sedan utgör 

informationsunderlaget för studien medan de vetenskapliga artiklarna, de empiriska 

studierna, utgör datan som redovisas i resultatet (Forsberg & Wengström, 2008, s.34). 

Artiklarnas resultat har lästs, granskats, kvalitetsbedömts och därefter har resultatet 

sammanställts. 

 

Litteratursökning 

Litteraturstudien bygger på kunskap tagen från kurslitteratur från 

sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall, samt via en databassökning på databaserna 

PubMed och Cinahl. Sökorden stroke, support, caregiver, experience och quality of 

life användes och kombinerades för att få fram artiklar som kunde vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Resultatet av databassökningen visas i 

tabell 1 för att få en bra översikt. 
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Tabell 1. Databassökning 2009-02-10. Databaser, sökord, sökordskombinationer, 

antal träffar, lästa abstrakt, urval och granskade artiklar. 

Sökord PubMed  Cinahl Lästa 

Abstrakt 

Urval Granskade 

artiklar 

Stroke  104774 25490    

Support 4597792 101593    

Caregiver 19132 8810    

Experience 221543 59590    

Quality of life (QOL) 93729 37747    

Stroke and caregiver 

and experience 

74 54 42 29 10 

Stroke and caregiver 

and QOL 

115 78 54 36 11 

Stroke and caregiver 

and support 

414 197 86 75 21 

Summa:   * 92 * 80 * 26 

* Det har kommit fram samma artiklar i olika sökningar. Dubbletter. 

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier till denna litteraturstudie var artiklar som handlade om stroke och 

närståendevårdare, samt att artiklarna var skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier var artiklar som ej levde upp till studiens syfte och 

frågeställningar, samt artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet enligt SBU/SSF 

(1999:3, s.39). 

Kvalitetsvärdering och analys 

Litteraturstudien har grundats på vetenskapliga artiklar med både kvalitativa samt 

kvantitativa metoder. De studier som svarade mot syftet och hade en tillfredställande 

kvalitet inkluderades i resultatet. Data klassificerades systematiskt och stegvis för att 

lättare kunna identifiera mönster och kategorier. Målet var att beskriva och 
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kvantifiera specifika kategorier. För att underlätta analysen genomfördes en enkel och 

klar strukturering av innehållet. Strukturen hade sitt ursprung i insamlade data och 

framställdes så att data lyftes fram och tydliggjordes (jmf. Forsberg & Wengström, 

2008, s. 162-164). Artiklarnas resultat lästes och sorterades efter framträdande 

begrepp och därefter bildades kategorier, som senare presenterades i resultatet (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s.150). Huvudkategorierna som bildades var; 

upplevelser och stöd. Artiklarna har kritiskt värderats, klassificerats och granskats 

enligt SBU/SSF (1999:3, s.14-15, 39), se bilaga 2. 

Bearbetning 

Bearbetning av artiklar har genomförts enligt SBU/SSF (1999:4, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning genomfördes genom att läsa igenom 92 titlar och abstrakt, som 

kom fram genom en databassökning på PubMed och Cinahl (se tabell 1), för att välja 

ut de artiklar som kom till att granskas mer ingående. Vetenskapliga artiklar 

exkluderades om de inte uppfyllde kraven för studien beträffande syfte och 

frågeställningar.  

 

Fas 2 

I första hand sparades artiklar som var intressanta för fortsatt granskning. Av 80 

abstrakt som var intressanta för litteraturstudien inkluderades 26 artiklar för fortsatt 

granskning. Inklusions- och exklusionskritererna var under hela processen 

vägledande för relevansen. De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av en 

granskningsmall (se bilaga 1). Artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF (1999:3, s. 

14-15), se bilaga 2. Slutligen kom den vetenskapliga kvaliteten att granskas enligt 

SBU/SSF (1999:3, s.39), se bilaga 2.  
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Fas 3 

Bedömningen dokumenterades och redovisades. Studier med låg kvalitet 

exkluderades, vilket blev 5 artiklar (se bilaga 3). De 21 inkluderade artiklarna 

presenteras i bilaga 4. Resultatet har sammanställts och presenterats i löpande text, 

samt i tabell (se bilaga 4). 

 

Etiska överväganden 

Studierna som inkluderades har blivit godkända av en etisk kommitté eller etiska 

överväganden har blivit gjorda i samband med studien. Samtliga studier som har 

berört syftet och frågeställningarna till denna litteraturstudie har inkluderats, oavsett 

om artiklarna stöder huvudresultatet som framkommit eller inte (jmf. Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77, 144). Det behövs inget godkännande från en etisk kommitté 

inför denna litteraturstudie på grund av att det är en litteraturstudie. 

 

Resultat 
Litteraturstudien omfattar 21 vetenskapliga artiklar, varav sju var kvalitativa och 

fjorton var kvantitativa. Tretton artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och åtta 

artiklar bedömdes vara av medel kvalitet. Fem artiklar kom vardera från 

Storbritannien, Sverige och USA, fyra artiklar kom från Holland och en artikel kom 

vardera från Kina och Australien. Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier; 

upplevelser och stöd, samt via fyra underkategorier; graden av upplevd belastning, 

rollen som närståendevårdare och deras upplevda livskvalitet, behov av stöd och stöd 

från sjuksköterskan. 
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Tabell 2. Översikt på litteraturstudiens huvudkategorier och underkategorier. 

Graden av upplevd belastning

Rollen som närståendevårdare och deras upplevda livskvalitet

Behov av stöd

Stöd från sjuksköterskan

Stöd

Upplevelser

 
 

Upplevelser 

Studierna som presenteras nedan har undersökt, med hjälp av olika syften, hur 

närståendevårdare till personer som har drabbats av en stroke upplevde sin 

livskvalitet. Närståendevårdarna beskrev att upplevde; att det var jobbigt att inta 

rollen som närståendevårdare och att de hade behov av stöd. 

 

Graden av upplevd belastning 

Bugge, Alexander och Hagen (1999) undersökte i sin kvantitativa studie av hög 

kvalitet hur närståendevårdare upplevde sin belastning under de första månaderna 

efter att deras närstående hade drabbats av en stroke. Efter intervjuer med 153 

närståendevårdare 1 månad, 3 månader och 6 månader efter att stroken hade ägt rum 

fann författarna att en fjärdedel upplevde en hög grad av belastning under de första 6 

månaderna. Resultatet visade även att en femtedel inte upplevde någon grad av 

belastning under samma tidsperiod. 

 

Visser-Meily, Post, van de Port, van Heugten och van den Bos (2008) genomförde en 

kvantitativ studie av hög kvalitet. Studien hade som mål att beskriva makarnas 

psykiska välmående efter att deras partner hade drabbats av en stroke och då de hade 

tagit på sig rollen som deras närståendevårdare. Studien hade även som mål att 

kontrollera om en del makar var mer mottagliga för en försämring i deras psykiska 

välmående under tidsperioden 1 år och 3 år efter att stroken hade inträffat. Författarna 

fann 121 närståendevårdare som de sedan intervjuade 1 år och 3 år efter att stroken 
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hade inträffat. Resultatet visade att graden depressiva symtom hos närståendevårdare 

förblev oförändrade mellan 1 år och 3 år. Missnöjet med livet och harmonin inom 

förhållandet försämrades. En positiv förändring hittades då den upplevda 

belastningen minskade efter 3 år med undantag från makar som hade småbarn där den 

upplevda belastningen ökade under årens gång. 

 

I den kvantitativa studien av bedömd hög kvalitet av Tooth, McKenna, Barnett, 

Prescott och Murphy (2005) var syftet att kvantifiera tiden som närståendevårdare 

spenderade till att vårda personer som hade drabbats av en stroke. Att undersöka 

närståendevårdarnas upplevda belastning och deras hälsostatus 6 månader och 1 år 

efter att deras närstående hade drabbats av en stroke. Syftet var även att identifiera 

sociodemografiska och kliniska egenskaper hos personerna som hade drabbats av en 

stroke, samt hos närståendevårdarna, som kunde associeras med de tre ovanstående 

faktorerna. Författarna intervjuade 57 närståendevårdare 6 månader och 1 år efter att 

personen som hade drabbats av en stroke hade blivit utskriven från sjukhuset. 

Resultatet visade att närståendevårdarna spenderade 4,6 timmar per dag med att vårda 

sin närstående efter 6 månader och 3,6 timmar per dag efter 1 år. Närståendevårdarna 

upplevde att detta var en stor belastning. Egenskaper hos närståendevårdare som 

kunde associeras med en sämre mental hälsa var om de mådde sämre emotionellt och 

om de upplevde en större fysisk och social belastning. Resultatet visade även att om 

personen som hade drabbats av en stroke mådde bra mentalt och hade en bra kognitiv 

förmåga kunde detta associeras med en bättre mental hälsa hos närståendevårdaren.    

 

Rollen som närståendevårdare och deras upplevda livskvalitet 

Bugge et al. (1999), en tidigare beskriven studie, hade ytterligare ett mål med sin 

studie. Målet var att värdera relationen mellan närståendevårdarens belastning och 

närståendevårdarens egenskaper, egenskaper hos personen som hade drabbats av en 

stroke, samt service faktorer. Studien visade att situationen av att vara en 

närståendevårdare, förändringar i personliga planer, samt förändringar i familjelivet 

var tre faktorer som upplevdes vara extra problematiska enligt närståendevårdarna. 

Under 5 % av närståendevårdarna använde sig av en service utifrån. De som använde 
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sig av detta fann inte att det påverkade deras belastning efter 3 månader och 6 

månader. Belastningen minskade under den tid som närståendevårdaren kunde umgås 

med personen som hade drabbats av en stroke, och ökade under den tid som 

spenderades till att vårda personen som hade drabbats av en stroke. 

 

Kerr och Smith (2001) har genomfört en kvalitativ studie av hög kvalitet där de 

undersökte upplevelsen och erfarenheten av att vara närståendevårdare till en person 

som hade drabbats av en stroke. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 22 

närståendevårdare 1 år efter att deras närstående hade drabbats av en stroke. I 

resultatet fann författarna att närståendevårdarna redan på sjukhuset upplevde en 

belastning. Belastningen kom utav att närståendevårdarna upplevde att 

vårdpersonalen tog för givet att de skulle ta över vården av deras närstående efter 

utskrivningen från sjukhuset. En del närståendevårdare kunde då känna att 

vårdpersonalen, i och med deras inställning, tog beslutet åt dem att bli en framtida 

närståendevårdare. Resultatet visade även att närståendevårdarna kände att det var 

svårare att klara av att hjälpa till med mobiliteten i hemmet jämfört med när de hade 

varit på sjukhuset. Vardagsmobiliteten, så som att hjälpa personen som hade drabbats 

av en stroke att gå på toaletten eller hjälpa honom/henne till duschen blev ett jobbigt 

moment, speciellt om personen föll och närståendevårdaren var tvungen hjälpa 

honom/henne upp från golvet. En närståendevårdare beskrev rollen av att vara en 

närståendevårdare som en livstidsdom utan slut. Närståendevårdarna tog en dag i 

sänder och då de tänkte på framtiden oroade de sig för sin egen hälsa och för deras 

kapacitet som närståendevårdare i framtiden. 

 

Studien av Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne och Lees (2004) är även den en 

kvalitativ studie av bedömd hög kvalitet. Studiens syfte var att beskriva erfarenheten 

av att vårda en person som hade drabbats av en stroke ett år efter att stroken hade 

inträffat. Ett år efter att stroken hade inträffat intervjuades 90 närståendevårdare. 

Även i denna studie upplevde närståendevårdarna att vårdpersonalen tog för givet att 

de skulle bli en framtida närståendevårdare till personen som hade drabbats av en 

stroke. En del närståendevårdare var oroliga för om de skulle orka med rollen som 
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närståendevårdare. Rollen innefattade att vårda personen som hade drabbats av en 

stroke. Rollen innefattade också att ta hand om både sina egna och sin närståendes 

vardagssysslor. En del närståendevårdare tog hjälp av släkt och vänner för att orka 

med. En del personer som hade drabbats av en stroke blev lite apatiska och 

närståendevårdarna kände då en frustration och trötthet över att vara tvungna att 

motivera personen som hade drabbats av en stroke under dagarna. 

Närståendevårdarna tog en dag i sänder på grund av osäkerheten kring risken om 

deras närstående skulle drabbas av en ny stroke. 

 

Att utforska nya närståendevårdares erfarenheter var syftet för den kvalitativa studien 

av hög kvalitet som genomfördes av Brereton och Nolan (2002). Under 18 månader 

intervjuades 14 närståendevårdare var 2-3 månad. Resultatet visade att 

närståendevårdarna kände en osäkerhet inför rollen som närståendevårdare då det 

innebar mycket jobb. De oroade sig bland annat över att de nu behövde ta på sig 

ansvaret för vardagssysslorna som personen som hade drabbats av en stroke tidigare 

hade utfört. För att orka med tog en del hjälp av släktingar och vänner. Mer resultat 

från denna studie finns under underkategorin ”stöd”. 

 

Chow, Wong och Poon (2007) undersökte i sin kvantitativa studie av hög kvalitet den 

psykiska och fysiska hälsan hos närståendevårdare till personer som hade drabbats av 

en stroke jämfört med närståendevårdare till andra personer som hade neurologiska 

sjukdomar, men som inte var stroke-relaterade. Författarna intervjuade 47 

närståendevårdare 3 månader samt 6 månader efter att deras närstående hade drabbats 

av en stroke. Resultatet visade att närståendevårdarna i båda grupperna upplevde att 

deras hälsa hade försämrats efter att de blivit närståendevårdare. Närståendevårdarna 

till personer som hade drabbats av en stroke hade en högre grad av depression och 

ångest än närståendevårdarna i jämförelsegruppen, men graden av depression och 

ångest förändrades inte i de båda grupperna mellan de båda intervjuerna. Resultatet 

visade även att om personen som hade drabbats av en stroke hade en kognitiv 

funktionsnedsättning så bidrog det till närståendevårdarens grad av depression. Den 

fysiska hälsan hos närståendevårdaren försämrades ju högre grad av depression de 
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upplevde. Slutligen visade resultatet att om närståendevårdaren hade en högre 

utbildning så bidrog det till en bättre emotionell hälsa och mindre depressiva symtom. 

 

Forsberg-Wärleby, Möller och Blomstrand (2001) hade som mål med sin kvalitativa 

studie av hög kvalitet att beskriva hur makarna upplevde sitt psykiska välmående 

under den akuta fasen av stroke. Författarna hade även som mål att undersöka i vilken 

grad det psykiska välmåendet associerades med objektiva variabler, så som graden av 

funktionsnedsättning hos personen som hade drabbats av en stroke, samt med 

subjektiva variabler, så som tidigare livsbelåtenheter och syn på framtiden. 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer med 83 närståendevårdare cirka 

10 dagar efter att deras närstående hade drabbats av en stroke. Resultatet visade att 

makar som hade blivit närståendevårdare till personer som hade drabbats av en stroke 

hade ett signifikant sämre psykiskt välmående jämfört med den allmänna 

populationen. Resultatet visade även att makar med ett bättre psykiskt välmående och 

makar till personer som hade en bättre fysisk kapacitet hade en bättre syn på 

framtiden än andra makar till personer som hade drabbats av en stroke. 

 

Studien av Forsberg-Wärleby, Möller och Blomstrand (2004) var baserad på samma 

datainsamlingsmaterial som Forsberg-Wärleby et al. (2001). Studien var kvantitativ 

och bedömd vara av medel kvalitet. Målet var att undersöka huruvida 

närståendevårdarnas belåtenhet med livet hade förändrats efter 4 månader, samt efter 

1 år, efter att deras partner hade drabbats stroke. Målet var också att studera 

associationen mellan närståendevårdarnas belåtenhet med livet och de objektiva 

egenskaperna hos personen som hade drabbats av en stroke. Resultatet visade att 

närståendevårdare till en person som hade drabbats av en stroke upplevde en minskad 

belåtenhet med livet efter stroken. Utifall personen som hade drabbats av en stroke 

hade en kognitiv funktionsnedsättning associerades det med att närståendevårdarna 

var mindre nöjda med relationen till sin partner än om personen enbart hade en fysisk 

funktionsnedsättning. En annan egenskap som minskade belåtenheten med livet hos 

närståendevårdarna var om personen som hade drabbats av en stroke även led av 

afasi. 
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Pierce, Steiner, Govoni, Cervantez Thompson och Friedemann (2007) har genomfört 

en kvalitativ studie av hög kvalitet. Syftet var att undersöka vilka problem tillika 

medgångar som närståendevårdare upplevde under första året efter deras närstående 

hade drabbats av en stroke. Intervjuer genomfördes med 73 närståendevårdare via 

telefon varannan vecka under ett års tid. Resultatet visade att problem som 

närståendevårdarna upplevde var att de kunde känna sig frustrerade i vardagliga 

situationer. Närståendevårdarna kämpade för att försöka uppnå en normal vardag, 

men kände sig otillräckliga och vände sig till andra för att få hjälp. Under årets lopp 

låg fokuset från början på de fysiska uppgifterna i vårdandet. Fokuset gick sedan över 

på området som fokuserade på beteendet och på den mellanmänskliga relationen. 

Slutligen, i slutet av året, hade närståendevårdarna ändrat sin betydelse av hur en 

normal vardag såg ut och kunde slappna av. Medgångar under årets lopp upplevde 

närståendevårdarna vara bland annat, hur de kunde ändra sin egen betydelse av hur en 

normal vardag skulle se ut, och på detta sätt hitta en balans i deras liv. Andra 

medgångar upplevde de då de kunde se framsteg hos personen som hade drabbats av 

en stroke, samt när de kunde göra saker tillsammans. 

 

Van Puymbroeck och Rittmann (2005) genomförde en kvantitativ studie av hög 

kvalitet där syftet var att identifiera förutsägelser av livskvaliteten hos 

närståendevårdare till personer som hade drabbats av en stroke 1 månad och 6 

månader efter att denne person hade blivit utskriven från sjukhuset och hemskickad. 

De 127 närståendevårdare som deltog i studien besöktes 1 månad och 6 månader efter 

att stroken hade inträffat. Närståendevårdarna fick då fylla i olika formulär som sedan 

blev informationsunderlaget för studien. I resultatet visade det sig att de 

närståendevårdare som hade en bra copingförmåga upplevde en mindre belastning, 

upplevde mindre depressiva symtom, hade ett bättre fungerande privatliv, samt kände 

sig mindre missbelåtna med sin insats som närståendevårdare än de 

närståendevårdare som hade en sämre copingförmåga. Resultatet visade även att 

detsamma gällde vid båda tidsperioderna men att copingförmågan hade minskat 

mellan 1 månad och 6 månader. Graden av belastning som närståendevårdarna 
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upplevde skiljde sig beroende på vilken relation närståendevårdarna hade till 

personen som hade drabbats av en stroke. Makar till personer som hade drabbats av 

en stroke upplevde en högre grad av belastning, samt en större negativ påverkan på 

deras privatliv. 

 

I den kvantitativa studien av medel kvalitet som genomfördes av Draper och 

Brocklehurst (2007) var syftet att kontrollera vilken inverkan en stroke hade på 

närståendevårdare som var make/maka till personer som hade drabbats av en stroke. 

Studien hade även som syfte att relatera det ovanstående till graden av 

funktionsnedsättning hos personerna som hade drabbats av en stroke. De 44 

närståendevårdare som deltog blev intervjuade med hjälp av olika frågeformulär. 

Resultatet kunde inte se någon relation mellan närståendevårdarens belastning, samt 

psykiska påfrestning, och graden av funktionsnedsättning hos personerna som hade 

drabbats av en stroke. Resultatet visade dock att graden av belastning var högre hos 

närståendevårdarna om personen som hade drabbats av en stroke även led av afasi. 

 

Franzén-Dahlin, Larson, Murray, Wredling och Billing (2007) hade i sin kvantitativa 

studie av medel kvalitet som syfte att identifiera förutsägare för den psykiska hälsan 

hos närståendevårdare som var sambos till personer som hade drabbats av en stroke. 

Syftet var även att undersöka om dessa förutsägare förändrades under det första året 

efter att stroken hade inträffat. Författarna genomförde bedömningar av hundra 

närståendevårdare vid tre tillfällen genom olika skalor och frågeformulär. De tre 

tillfällena var direkt efter att stroken hade inträffat, 6 månader efteråt, samt 1 år efter 

att stroken hade inträffat. Under alla tre tillfällena visade resultatet att ett gott 

välmående hos en närståendevårdare var en positiv förutsägare till en bra psykisk 

hälsa. Direkt efter stroken var för lite information från vårdpersonal till 

närståendevårdarna en negativ förutsägare för deras psykiska hälsa, medan det blev 

en positiv förutsägare efter ett år då de hade fått mer information angående ämnet 

stroke. Om personen som hade drabbats av en stroke var i behov av hjälp från 

sjuksköterska efter utskrivningen från sjukhuset var detta en positiv förutsägare direkt 

efter att stroken hade inträffat och efter 1 år, men inte efter att det hade gått 6 
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månader. Ju äldre närståendevårdaren var då stroken inträffade ju positivare 

förutsägare för dennes psykiska hälsa. En negativ förutsägare direkt efter stroken 

samt 1 år efter att stroken hade inträffat var närståendevårdarens egen försämrade 

hälsa. 

  

Scholte op Reimer, de Haan, Rijnders, Limburg och van den Bos (1998) hade som 

syfte med sin kvantitativa studie av medel kvalitet att beskriva den specifika 

karaktären av närståendevårdarnas belastning 3 år efter att deras partner hade 

drabbats av en stroke. Syftet var även att uppskatta betydelsen av partnerns och 

närståendevårdarens egenskaper i relation till den upplevda belastningen. 

Informationsunderlaget för studien kom ifrån självrapporteringsformulär som 115 

närståendevårdare hade fyllt i 3 år efter att deras partner hade drabbats av en stroke. 

Resultatet visade att närståendevårdarna upplevde en relativt hög grad av belastning 

inom 5 olika områden; ansvaret för partnern tillika för familjen och jobbet, rollen som 

närståendevårdare, oron för partnern som hade drabbats av en stroke, att det sociala 

livet hade kommit i kläm, samt att bli tagen för givet som närståendevårdare. En 

högre grad av fysisk funktionsnedsättning hos personen som hade drabbats av en 

stroke associerades med en högre grad av belastning för närståendevårdarna. 

 

White, Mayo, Hanley och Wood-Dauphinee (2003) var även den en kvantitativ studie 

av bedömd medel kvalitet. Studien belyste närståendevårdarens erfarenheter under en 

2 års period efter att en närstående hade drabbats av en stroke. Författarna intervjuade 

97 närståendevårdare 6 månader samt 2 år efter att stroken hade inträffat. I resultatet 

visade det sig att närståendevårdarna upplevde sin belastning oförändrad från 1 år till 

2 år. Belastningen de upplevde var bland annat inom områdena; att ha tid för sig 

själv, stressen då de försökte hinna med allt som skulle göras, rädsla inför framtiden 

för personen som hade drabbats av en stroke, känslan av att personen som hade 

drabbats av en stroke var beroende av dem, samt känslan av att bli tagen för givet 

som närståendevårdare. Resultatet visade även att om man hade en sämre hälsa 

associerades det med en sämre upplevd livskvalitet. Närståendevårdare till personer 

med afasi hade generellt en sämre upplevd livskvalitet.  
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Grant, Glandon, Elliott, Newman Giger och Weaver (2004) hade som mål med sin 

kvalitativa studie av medel kvalitet att undersöka vilka problem som 

närståendevårdare till personer som hade drabbats av en stroke upplevde en månad 

efter att stroken hade inträffat, samt vilka känslor som detta kunde föra med sig. En 

gång i veckan under en månads tid intervjuade författarna 22 närståendevårdare. 

Under månaden som gick kunde 3 problemområden urskiljas som visas i resultatet. 

Det största problemet som närståendevårdarna upplevde var säkerheten. De var 

oroliga för säkerheten runt personen som hade drabbats av en stroke. Rädda för att 

personen som hade drabbats av en stroke skulle skada sig och att närståendevårdarna 

inte hade kunskapen och tiden att skapa en säker miljö. Det andra problemet upplevde 

närståendevårdarna vara det praktiska i att vara en närståendevårdare, samt att hinna 

med alla vardagssysslor som de nu hade ansvaret för. Det tredje problemet upplevde 

de var att hantera de kognitiva, beteende, samt emotionella förändringarna hos 

personen som hade drabbats av en stroke. Närståendevårdarna kände en sorgsenhet, 

frustration, besvikelse och otålighet samt upprördhet över deras närståendes avsaknad 

av motivation. Närståendevårdarna kände sig även instängda och trötta då de inte 

upplevde att de hann med det som de skulle göra. Under tidens gång då personen som 

hade drabbats av en stroke började förbättras släppte lite av belastningen som de hade 

upplevt och de kunde slappna av till viss del. Problemområdena förblev dock 

oförändrade under den första månaden, men minskade i styrka efter tredje veckan. 

Efter fjärde veckan tog även vissa närståendevårdare hjälp utifrån vilket lättade på 

belastningen. Känslan av instängdhet, trötthet, förlorad självständighet och att inte 

hinna med det som behövdes göras fanns dock kvar under hela månaden.   

 

Syftet med den kvalitativa studien av medel kvalitet som genomfördes av Weaver 

Moore, Maiocco, Schmidt, Guo och Estes (2002) var att få en inblick i omvårdnaden 

som närståendevårdare till personer som hade drabbats av en stroke gav i hemmet, 

beskriven från en närståendevårdares synvinkel. Författarna intervjuade åtta 

närståendevårdare via telefon. Resultatet visade att närståendevårdare kände en glädje 

i att se personen som hade drabbats av en stroke vara glad och nöjd med 
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omhändertagandet de gav denne. Närståendevårdarna fann det jobbigt att behöva göra 

allt som medföljde rollen som närståendevårdare och kände att det var ett 24 timmars 

jobb. De oroade sig för sin egen hälsa samtidigt som de kände en underliggande 

rädsla för att deras närstående skulle drabbas av ytterligare en stroke. 

Närståendevårdarna hade samtidigt ett hopp om att personen som hade drabbats av en 

stroke skulle vara återställd inom ett år.  

 

Stöd 

Resultatet i denna kategori tar upp det stöd närståendevårdare kände att de var i 

behov av. Kategorin tar även upp det stöd som sjuksköterskor givit dem genom olika 

stödprogram.  

 

Behov av stöd 

I den tidigare nämnda studien av Brereton och Nolan (2002) visade resultatet att 

närståendevårdarna ville ha information om vad en stroke innebar, samt information 

om vad de kunde förvänta sig efter att personen som hade drabbats av en stroke blivit 

utskriven från sjukhuset. När det närmade sig utskrivning började närståendevårdarna 

att söka information om vilka färdigheter de kunde ha behov av att lära sig innan de 

blev närståendevårdare i hemmet. Närståendevårdarna som fick lite information om 

dessa färdigheter kände sig mer självsäkra över att inta rollen som närståendevårdare 

än de närståendevårdare som inte fick denna information. 

 

Smith et al. (2004), studien är tidigare nämnd i resultatet, fann i sitt resultat att 

närståendevårdarna upplevde att de fick för lite information av vårdpersonalen på 

sjukhuset. De försökte söka information på egen hand. Närståendevårdarna ville ha 

mer stöd från personalen. Efter att personen som hade drabbats av en stroke hade 

blivit utskriven från sjukhuset upplevde närståendevårdarna att de ville ha en 

uppföljning i hemmet. Närståendevårdarna kände sig övergivna och ville att 

vårdpersonal skulle komma och kontrollera att de utförde sin roll som 

närståendevårdare på ett bra sätt, samt att vårdpersonalen då kunde ge tips på hur man 

kunde förbättra rollen som närståendevårdare. Resultatet visade även att 
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närståendevårdarna ville ha information om stroke, fysiska och emotionella 

reaktioner, riskfaktorer, återfall, medicinering, behandlingsalternativ, stöd och 

service. Närståendevårdarna hade svårt att hitta denna information och när de väl 

hittade den var det för det mesta av en slump. 

 

I studien av Kerr och Smith (2001), tidigare nämnd i resultatet, visade resultatet att 

närståendevårdarna upplevde att de fick information om stroke och dess utveckling, 

men ville ha mer information om vilket stöd de kunde få efter att personen som hade 

drabbats av en stroke hade blivit utskriven från sjukhuset. Närståendevårdarna hade 

även en önskan om att bli tränade av vårdpersonal i de färdigheter som kunde 

behövas då de blev närståendevårdare, samt en önskan om ett uppföljningsbesök i 

hemmet för att kontrollera hur situationen hemma såg ut. Det upplevdes som 

emotionellt jobbigt att vara närståendevårdare och de upplevde att de ville ha stöd 

utifrån, bland annat för att ha en person som de kunde ventilera sina känslor med. 

 

I den tidigare nämnda studien av Weaver Moore et al. (2002) visade resultatet att 

närståendevårdarna hade en önskan om träning i de färdigheter som kunde vara bra 

att ha inför rollen som närståendevårdare. De hade även ett önskemål om ett 

uppföljningsbesök i hemmet några månader efter att personen som hade drabbats av 

en stroke hade blivit utskriven från sjukhuset. 
 

Stöd från sjuksköterskan 

Franzén-Dahlin, Murray och Billing (2008) genomförde en kvantitativ studie av hög 

kvalitet med målet att undersöka om ett stöd- och utbildningsprogram som leddes av 

sjuksköterskor kunde förbättra den psykiska hälsan för närståendevårdare till 

personer som hade drabbats av en stroke. Författarna fann hundra närståendevårdare 

som ville delta i studien. Stöd- och utbildningsprogrammet bestod av sex möten 

under en period av sex månader, samt ett uppföljningsmöte efter ytterligare sex 

månader. Strokespecialiserade sjuksköterskor höll i mötena, som bestod av grupper 

på tio personer, och tog upp sex olika ämnen, ett för varje möte, vilka var; symtom 

och hur vanligt det är med stroke, riskfaktorer, behandling, prevention, 



19 

 

personlighetsförändringar, samt sociala aspekter. De började varje möte med en 

föreläsning om ämnet i 20-30 minuter som sedan följdes upp av diskussioner inom 

gruppen. Målet med mötena var att; förbättra deltagarnas kunskaper om stroke, ge 

dem en möjlighet att få diskutera strokerelaterade ämnen, samt ge dem en chans att få 

ventilera vad de själva upplevde om deras situation hemma. Närståendevårdarna i 

kontrollgruppen fick vården som vanligen ges inom sjukvården. Resultatet visade att 

kunskapen om stroke var betydligt bättre hos de som hade genomgått programmet 

jämfört med kontrollgruppen efter tolv månader. Den psykiska hälsan mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen skiljde sig inte signifikant åt, men den 

psykiska hälsan ökade dock i gruppen som hade genomgått stöd- och 

utbildningsprogrammet. Efter sex månader hade en psykiska hälsan ökat hos alla 

närståendevårdare i gruppen som hade genomgått stöd- och utbildningsprogrammet, 

men efter tolv månader såg man en skillnad mellan närståendevårdarna som hade gått 

på 5-6 möten och de som enbart hade gått på 1-4 möten. Närståendevårdarna som 

enbart hade deltagit i 1-4 möten minskade sin psykiska hälsa efter tolv månader 

medan de som gått på 5-6 möten bibehöll sin ökade psykiska hälsa. 

 

Larson et al. (2005) var en studie som baserades på samma informationsunderlag som 

Franzén-Dahlin et al. (2008). Det var en kvantitativ studie av bedömd hög kvalitet. 

Skillnaden mellan studierna var att Larson et al. (2005) använde sig av ett 

självbedömningsformulär för närståendevårdarna efter tolv månader. Syftet var att 

kontrollera om stöd- och utbildningsprogrammet hade påverkat närståendevårdarnas; 

livskvalitet, livssituation, generella välmående, samt deras upplevda hälsostatus. 

Generellt såg man en minskning i deras negativa välmående direkt efter stöd- och 

utbildningsprogrammet, men som gick tillbaka till utgångsläget efter tolv månader. 

Hos närståendevårdare som hade deltagit i 5-6 möten fortsatte sänkningen även efter 

tolv månader, samt att deras livskvalitet och energi hade förbättrats. Ingen signifikant 

skillnad kunde hittas mellan kontrollgruppen och gruppen som hade genomgått stöd- 

och utbildningsprogrammet. En positiv effekt kunde ses hos närståendevårdarna 

under programmets gång, men inte en ihållande effekt. 
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Van den Heuvel, de Witte, Nooyen-Haazen, Sanderman och Meyboom-de Jong 

(2000) hade som mål men sin kvantitativastudie av hög kvalitet att undersöka 

korttidseffekten av de två mest använda typerna av stödprogram för 

närståendevårdare av personer som hade drabbats av en stroke i Holland. De 190 

närståendevårdare som deltog i studien delades in i tre olika grupper. Ett 

grupprogram, ett hembesöksprogram, samt en kontrollgrupp. I grupprogrammet och 

hembesöksprogrammet, fick närståendevårdarna möjlighet att diskutera om tiden då 

stroken just hade inträffat och tiden som följde direkt efter, samt ventilera sina 

känslor. De fick även utbildning om ämnet stroke och vad det innebar, både teoretiskt 

och praktiskt. Det praktiska kunde vara att lära sig olika färdigheter som kunde vara 

bra att veta då man vårdade i hemmet, så som lyftteknik. Närståendevårdarna fick 

även information om olika resurser som fanns i samhället som kunde vara ett stöd för 

dem i framtiden. Grupprogrammets närståendevårdare samlades två timmar i veckan i 

åtta veckor och hade där möjligheten att diskutera dessa ämnen i grupp med en 

sjuksköterska som höll i gruppen. Hembesöksprogrammet skedde individuellt två 

timmar i veckan i fyra veckor. En distriktssköterska kom då på besök och diskuterade 

dessa ämnen tillsammans med närståendevårdaren och personen som hade drabbats 

av en stroke. Närståendevårdaren var dock ensam då dennes känslor angående 

livssituationen i hemmet skulle diskuteras. En månad före grupp- och 

hembesöksprogrammen, samt en månad efter att de hade avslutats, intervjuade 

författarna närståendevårdarna för att se om grupp- och hembesöksprogrammen hade 

givit något resultat. Resultatet visade att självförtroende då det gällde kunskap om 

stroke och coping strategier, så som att söka socialt stöd utifrån, förändrades 

signifikant hos närståendevårdarna som hade deltagit i grupp- och 

hembesöksprogrammen. Självförtroendet gentemot kunskapen om färdigheter inom 

vårdandet av personen som hade drabbats av en stroke, och vad man själv kunde 

göra, ökade. Resultatet visade inga förändringar i kontrollgruppen. Resultatet visade 

att deltagande i grupp- och hembesöksprogram inte på kort sikt hade någon positiv 

effekt på välmåendet, livskraften eller minskade belastningen hos 

närståendevårdarna. Ingen skillnad sågs mellan grupprogrammet och 

hembesöksprogrammet. 
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En kvantitativ studie av hög kvalitet genomförd av Schure et al. (2006) utvärderade 

styrkorna och svagheterna i stödprogrammen som hade testats av van den Heuvel et 

al. (2000). Författarna skickade ut en utvärderingsenkät till de 127 deltagare som 

hade varit med och fullföljt hela studien av van Heuvel et al. (2000), och fick svar av 

118 personer. Resultatet av utvärderingen visade att närståendevårdarna hade funnit 

stödprogrammen mycket hjälpsamma, och en viktig del i de två programmen 

upplevde närståendevårdarna vara att de fick lära sig att ta hand om sig själva. 

Närståendevårdarna kände också att informationen och det emotionella stöd som de 

fick betydde mycket. De som upplevde en hög belastning som närståendevårdare, 

samt närståendevårdare som hade hand om en person som inte mådde bra psykiskt, 

fann grupprogrammet mer givande än hembesöksprogrammet. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes situation när de vårdar 

personer som har drabbats av en stroke, samt deras behov av stöd. På grund av det 

stora urvalet av artiklar, 80 artiklar, som var passande till syftet och 

frågeställningarna beställdes inte några artiklar utan endast artiklar som kunde hittas i 

fulltext på internet inkluderade, 26 artiklar. Detta innebär att det kan finnas fler bra 

artiklar inom detta område som kan förhöja resultatet mer. Ingen av de 80 abstrakten 

beskrev dock en unik synvinkel på området utöver de artiklar som lästes i fulltext, 

vilket kan ses som att resultatet i denna litteraturstudie har belyst litteraturstudiens 

syfte. Många artiklar kunde inkluderas i resultatet vilket förstärker resultatet då de 

hade liknande resultat. För att underlätta läsningen och göra resultatet lättförståligt är 

resultatet indelat i olika kategorier och underkategorier. Studierna som är inkluderade 

i resultatet har genomförts i olika länder och det är därför viktigt att påpeka att 

kulturella skillnader kan finnas i studiernas resultat. Inga tydliga skillnader har dock 

blivit sedda under granskningen av studierna och genomförandet av litteraturstudien. 
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Resultatdiskussion 

Något som närståendevårdarna uttryckte som en belastning, och som de kunde stöta 

på redan innan de hade blivit närståendevårdare till personen som hade drabbats av en 

stroke, var upplevelsen av att vårdpersonalen på sjukhuset tog för givet, utan att 

konsultera med den närstående, att denne person skulle ta hand om personen som 

hade drabbats av en stroke efter utskrivningen från sjukhuset (Kerr & Smith, 2001; 

Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees, 2004).  

 

Jag anser att det är viktigt att ha en helhetsbild av patienten som man vårdar då man 

är sjuksköterska. I denna helhetsbild finns närstående till patienten. Tolkningen jag 

gör av att närstående upplever att vårdpersonal tar dem för givet i rollen av att bli 

framtida närståendevårdare är att man inte ser denna helhetsbild, och därför inte 

inkluderar de närstående i vården. Evans (1992) anser enligt Kirkevold och 

Strømsnes Ekern (2002, s.157) att man ska se stroke som en familjesjukdom och att 

man som sjuksköterska ska förstå hur stroken påverkar familjens livssituation. 

 

När sedan närståendevårdarna hade intagit sin roll som närståendevårdare upplevdes 

det som ett stress- och orosmoment att behöva ta på sig ansvaret som tillkom då de 

var närståendevårdare (Brereton & Nolan, 2002; Bugge et al, 1999; Grant, Glandon, 

Elliott, Newman Giger & Weaver, 2004; Smith et al., 2004; White et al., 2003).  

Många närståendevårdare önskade därför mer stöd ifrån vårdpersonal i form av mer 

information, samt träning i olika färdigheter som de kunde vara dem till hjälp i 

vårdandet av personen som hade drabbats av en stroke (Brereton & Nolan, 2002; Kerr 

& Smith, 2001; Smith et al., 2004; Weaver Moore et al., 2002).  

 

Enligt Orem är det övergripande målet för omvårdnaden av en patient att patienten 

själv ska ha kapaciteten att ta hand om sin egen egenvård, som i sin tur bidrar till 

patientens hälsa och välbefinnande. Ibland är detta inte möjligt och då är det viktigt 

att hjälpa familjen och de närstående till patienten med egenvårdsbrist att överta 

ansvaret för dennes egenvård (Kirkevold, 2000, s.158). Här anser jag att 
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sjuksköterskor har möjlighet att underlätta de närståendes belastning genom att lära 

dem olika färdigheter inom omvårdnaden samt genom att informera om stroke. 

 

Försök har gjorts på detta område, dock efter att personerna som hade drabbats av en 

stroke redan hade skrivits ut från sjukhuset, i stödprogrammen i studierna av Franzén-

Dahlin et al. (2008) och van den Heuvel et al. (2000). Det visade sig att 

närståendevårdarna som fullföljde stödprogrammen hade en upplevde en längre 

effekt av stödprogrammen än de som enbart genomförde stödprogrammen halvhjärtat 

(Larson et al., 2005; van den Heuvel et al., 2000). Närståendevårdare till personer 

som hade drabbats av en stroke, och i samband med stroken hade fått en försämrad 

fysisk funktionsförmåga, upplevde en högre belastning (Bugge et al., 1999; van 

Puymbroeck & Rittmann, 2005; Scholte op Reimer et al., 1998) Resultatet visade i 

studien av Schure et al. (2006) att dessa närståendevårdare fann grupprogrammen mer 

givande då de kunde ventilera sina problem med andra närståendevårdare i liknande 

situationer. Resultatet i studien av Draper och Brocklehurst (2007) visade ingen 

korrelation mellan närståendevårdarens belastning och graden av funktionsförmåga 

hos personen som hade drabbats av en stroke. Resultatet från Draper och 

Brocklehurst (2007) kan förklaras med, anser jag, att många av personerna som hade 

drabbats av en stroke i denna studie hade en relativt bra fysisk funktionsförmåga.  

 

Som framkommit genom dessa studier har dessa stödprogram en viss effekt på 

närståendevårdarna. För att få en ännu bättre effekt tror jag att det är viktigt att 

meddela de närstående som genomför stödprogrammen att effekten blir bäst om de 

fullföljer hela stödprogrammet och går på samtliga möten. Sedan tror jag att det i 

framtiden behöver kompletteras med ytterligare besök hos närståendevårdarna, eller 

ytterligare stödprogram, efter att det har gått en tid från att det första stödprogrammet 

har avslutats. Detta på grund av att effekten av programmen inte visade sig vara 

långvariga (Larson et al., 2005; van den Heuvel et al., 2000). 

 

Det sociala liv som närståendevårdarna hade innan deras närstående hade drabbats av 

stroke, så som ledighet, jobb, relation till partnern samt kontakt med vänner, 
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förändras till det sämre upplevde närståendevårdarna (Bugge et al., 1999; Forsberg-

Wärleby, Möller & Blomstrand, 2004; Scholte op Reimer et al., 1998), vilket 

medförde att de upplevde en mindre belåtenhet med livet (Forsberg-Wärleby at al., 

2004). White et al. (2003) fann i sin studie att ju bättre fysisk och psykisk hälsa 

närståendevårdarna hade ju bättre livskvalitet upplevde de att de hade.  

 

I detta fall tror jag att stödprogrammen som beskrivs ovan av Franzén-Dahlin et al. 

(2008) och van den Heuvel et al. (2000), samt de kompletteringar som jag önskar se i 

framtiden, kan förbättra närståendevårdarnas sociala liv och deras livskvalitet. Jag 

tror detta på grund av att de som deltog i studierna av Franzén-Dahlin et al. (2008) 

och van den Heuvel et al. (2000) upplevde en ökning av livskvaliteten under 

stödprogrammens gång.  

 

Att inneha förmågan att kunna känna en känsla av sammanhang, och genom detta få 

en bra copingförmåga som hjälper människan igenom svåra och oväntade situationer, 

kan man se i flera av studierna i resultatet. I studien av van Puymbroeck och 

Rittmann (2005) visade resultatet att en bra copingförmåga ledde till en bättre 

livskvalitet. Flera andra studier visade även tydliga exempel på hur komponenten 

”meningsfullhet” i begreppet känsla av sammanhang fungerade som en 

motivationskomponent. Exempel på ”meningsfullhet” var att de trodde på sig själva 

som närståendevårdare (Brereton & Nolan, 2002), trodde på personen som hade 

drabbats av en stroke (Weaver Moore et al., 2002), såg dennes förbättringar (Pierce et 

al., 2007), såg glädjen i den andre personens ögon (Weaver Moore et al., 2002), fick 

spendera tid med personen som hade drabbats av en stroke (Bugge et al., 1999), samt 

adapterade sig till situationen och hittade en balans i livet (Pierce et al., 2007).  

 

Studien av Franzén et al. (2007) visade att en förutsägare för att ha en bättre psykisk 

hälsa hos närståendevårdare var en högre ålder. Jag anser att detta kan förklaras med 

att det är mer naturligt att en stroke kan inträffa då man är äldre och därför kan man 

lättare få en känsla av sammanhang.  
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Framtiden är någonting som många närståendevårdare inte vågade tänka på. De tog 

en dag i sänder och var rädda för vad framtiden hade att erbjuda personen som har 

drabbats av en stroke (Kerr & Smith, 2001; Smith et al., 2004; Weaver Moore et al., 

2002; White et al., 2003). En del närståendevårdare hade även en tro på att deras 

närstående som hade drabbats av en stroke skulle bli återställd inom ett år (Weaver 

Moore et al., 2002). Att ge dem en känsla av sammanhang med komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet anser jag kan ge närståendevårdarna en 

trygghet och genom detta göra framtiden mindre skrämmande. Jag anser att ett steg i 

att ge dem en känsla av sammanhang är att erbjuda dem ett stödprogram som till 

exempel Franzén-Dahlin et al. (2008) men med en långvarigare effekt.  

 

 

En närståendevårdargrupp som generellt hade en sämre upplevd livskvalitet, jämfört 

med andra närståendevårdare till personer som har drabbats av en stroke, var de som 

vårdade en person som även hade drabbats av afasi (Draper & Brocklehurst, 2007; 

Forsberg-Wärleby et al., 2004; White et al., 2003). Denna närståendegrupp är 

uppmärksammad vilket kan ses bland annat genom Draper, Bowring, Thompson, van 

Heyst, Conroy och Thompson (2007) som har genomfört en kvantitativ studie där 

deras syfte var att kontrollera om ett program för närståendevårdare till personer som 

hade drabbats av stroke och afasi kunde reducera närståendevårdarnas stress och 

förbättra kommunikationen mellan personen som hade drabbats av en stroke och 

närståendevårdaren. I en vårdsituation är kommunikationen en viktig del för att möta 

”patientens” behov. Det innefattar att personerna som är inblandade i vårdandet skall 

ges möjligheten att kunna förstå samt att bli förstådda (Sundin & Jansson, 2003). 

Studien av Draper et al. (2007) visade att deras program hade en positiv inverkan på 

närståendevårdarnas generella hälsa, dock enbart under tiden som programmet 

pågick. Belastningen som de kände på grund av kommunikationsproblematiken och 

stressen förändrades dock inte efter genomgången av programmet.  

 

Anledningen till att närståendevårdarna till personer som har drabbats av stroke och 

afasi upplever en sämre livskvalitet än närståendevårdare till personer som enbart har 
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drabbats av en stroke anser jag kan förklaras med att kommunikationen betyder så 

oerhört mycket för den interpersonella relationen. Jag har själv upplevt problematiken 

med att vårda en person som har drabbats av en stroke och afasi, och då det var 

kommunikationssvårigheterna som var problemet, och fann studierna som är gjorda 

av Sundin och Jansson (2003), Sundin, Jansson och Norberg (2000) Sundin, Norberg 

och Jansson (2001), och Sundin, Jansson och Norberg (2002) användbara. Studiernas 

resultat visar hur sjuksköterskor som kommunicerar bra med dessa patienter agerar. 

Genom detta upplevde jag att det framkom en förståelse för vad man kan tänka på när 

man vårdar och kommunicerar med en person som har drabbats av afasi. Resultatet 

som framkommit i dessa studier anser jag kan vara till hjälp för den grupp 

närståendevårdare som vårdar en person som har drabbats av en stroke och afasi, och 

genom detta öka deras livskvalitet. 

  

Slutsats 

Genom att lyssna på vad närståendevårdarna vill ha för typ av stöd och utveckla detta 

vidare finns det möjlighet att hjälpa livssituationen för framtidens närståendevårdare. 

Det är viktigt att se till individen som kanske kommer att ta på sig rollen som 

närståendevårdare och kontrollera vilka behov denna individ kommer att ha i 

framtiden då denne har intagit rollen som närståendevårdare. Kirkevold och 

Strømsnes Ekern (2002, s.169) beskriver detta bra då de beskriver att sjukvården 

måste ha två mål för ögonen. Man måste se till individen, vilket inkluderar personen 

som har drabbats av en stroke och de enskilda familjemedlemmarna, samt till 

familjen som helhet. Om man ser dessa båda mål har man större chans att se vilket 

behov av stöd de är i behov av. Detta kan i sin tur hjälpa situationen för personen som 

har drabbats av en stroke samt vara till hjälp för familjemedlemmarnas framtida hälsa 

och för familjens välbefinnande. 

 

Under processen av att skriva denna litteraturstudie har de mest givande studierna 

varit de kvalitativa då de givit en större inblick i de närståendes livssituation samt 

givit konkreta exempel på områden de behöver hjälp inom. Jag skulle därför vilja se 

lite mer kvalitativa studier inom detta område i framtiden då de flesta studier har varit 



27 

 

kvantitativa. I framtiden skulle jag även vilja se diskussioner om hur sjuksköterskor 

kan använda sig av omvårdnadsdokumentering för att hjälpa närståendevårdarna då 

personen som har drabbats av en stroke blir utskriven från sjukhuset. Ett sätt att 

dokumentera kan vara till exempel genom att beskriva olika färdigheter de kan 

använda sig av i vårdandet, samt beskriva hur personen som har drabbats av en stroke 

klarar sig under olika dagliga aktiviteter (jmf. Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand, 2005, s.14). 

   

Jag tycker att litteraturstudien svarar på sitt syfte och dess frågeställningar. 
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……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:……………………………………………………………………………

……….. 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  



 

 

 

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej 

□ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej   

 

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………

………………….. 



 

 

 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 



 

 

 

Bilaga 2. Klassificering och värdering av studier 

Studierna klassificerades och värderades enligt SBU/SSF (1999:3, s.14-15). Indelning 

utfördes i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT)  

En prospektiv studie där deltagarna slumpvis delas in i en kontrollgrupp samt 

en eller flera experimentgrupper som jämförs. 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT)  

En jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper 

men utan slumpmässig fördelning. 

 

• Deskriptiv studie (DS) 

Studien beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en definierad 

grupp. Jämförelsegrupp saknas. 

 

• Kvalitativ studie (K) 

En studie av insamlade data till exempel intervjuer, berättelser eller 

observerande beteenden analyseras och presenteras med syfte att få en 

fördjupad förståelse för livsvärden som upplevelser och erfarenheter hos 

individer. 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2.  Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 

De granskade studiernas vetenskaplighet bedömdes efter en tregradig skala som, hög 

kvalitet (III), medel kvalitet(II), eller låg kvalitet (I) enligt SBU/SSF (1999:3, s.39). 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod,  

 I = Hög II = Medel III = Låg  
RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
 
 
- 

Randominiserad studie med 
för få patienter och/eller för 
många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
för stort bortfall. 

CCT Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt 
antal patienter och adekvata 
statistiska metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska 
metoder. Lång uppföljning. 

 
 
- 

Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 

 

 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I = Hög  II = Medel III = Låg  
K Väldefinierad 

frågeställning. Relevant och 
tydligt beskrivet urval. 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  

 
 
 
            - 
                         

Vagd definierad 
frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. Otillräckligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Vagd 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Översikt över exkluderade artiklar 

Författare, år och land Titel Orsak till exkludering 
Adams, C. 
2003 
Australien 

Quality of life for caregivers and stroke 
survivors in the immediate discharge period. 

Studien var en kvantitativ, deskriptiv studie. Den hade ett 
begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning samt inadekvata statistiska metoder. 

Elmståhl, S. 
Malmberg, B. 
Annerstedt, L. 
1996 
Sverige 

Caregiver’s burden of patients 3 years after 
stroke assessed by novel caregiver burden 
scale. 

Studien var en kvantitativ, deskriptiv studie. Den hade ett 
begränsat patientmaterial och inadekvata statistiska 
metoder. 

Grant, J.S. 
Elliott, T.R. 
Weaver, M. 
Glandon, G.L. 
Raper, J.L. 
Giger, J.N. 
2006 
USA 

Social support, social problem-solving 
abilities, and adjustment of family caregivers 
of stroke survivors. 

Studien var en kvantitativ, deskriptiv studie. Den hade ett 
begränsat patientmaterial som var otillräckligt beskrivet 
och använde sig av  inadekvata statistiska metoder. 

McCullagh, E. 
Brigstocke, G. 
Donaldson, N. 
Kalra, L. 
2005 
England 

Determinants of caregiving burden and 
quality of life in caregivers of stroke patients. 

Studien var en kvantitativ, deskriptiv studie. Den var 
otillräckligt beskriven, samt hade inadekvata statistiska 
metoder. 

Hunt, D. 
Smith, J.A. 
2004 
London 

The personal experience of carers of stroke 
survivors: an interperative phenomenological 
analysis. 

Studien var kvalitativ och hade en vagd definierad 
frågeställning. Otydligt beskrivet urval. Vagd beskrivna 
tolkningar och slutsatser.  



 

 

 

Bilaga 4. Översikt över inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens titel Studiens syfte Design/Metod/ 
Intervention 

Deltagare
/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studied
esign 
-kvalitet 

Brereton, L. 
Nolan, M. 
2002 
England 

’Seeking’: a key 
activity for new 
family carers of 
stroke survivors. 

Att utforska nya 
närståendevårdares 
erfarenheter. 

Kvalitativ studie (K) 
 
Närståendevårdarna som deltog 
rekryterades selektivt från två 
sjukhus. Inklusionskriterierna 
var; över 18 år; nya 
närståendevårdare;  talade 
engelska; personen som hade 
drabbats av en stroke gav sitt 
medgivande. Under 18 månader 
intervjuades 14 
närståendevårdare, med 
semistrukturerade intervjuer, var 
2-3 månad. Intervjuerna står till 
grund för datainnehållet i studien. 
 

14 Grounded theory När de är på sjukhuset 
känner de att de inte får den 
informationen de vill ha. De 
undrar vad det innebär att 
ens närstående har fått en 
stroke, vad kan de förvänta 
sig? De försöker att skaffa 
sig information och 
förståelse för situationen 
själva men känner att 
personalen berättar för lite. 
De känner sig ensamma i 
situationen. 
De börjar fundera om de 
kommer att klara av den nya 
situationen. En del tar hjälp 
av vänner och släktingar för 
att hinna med det som ska 
göras, de har nu även sin 
partners saker att hinna med, 
detta är ett stressmoment, 
den förändrade vardagen. De 
som får hjälp känner en stor 
avlastning. De vill även ha 
”den bästa vården” och fokus 
ligger mycket på detta. De 
försöker hjälpa personalen 
genom att berätta om 
patienten för dem, och håller 
ibland koll på personalen så 
att patienterna får en bra 
vård. Om de kände att de 
inte fick en bra vård blev 
resultatet att de blev mer 
oroliga och var på sjukhuset 
mer för att kontrollera att 
patienten fick en god vård. 
När det närmade sig 
utskrivning sökte de 
närstående information om 
färdigheter de skulle behöva 

Hög. 



 

 

 

där hemma. De känner att de 
utesluts från vården av 
patienten, och eftersom de 
kommer att bli deras vårdare 
sedan vill de inneslutas och 
veta allt de behöver veta. De 
som fått lite information om 
färdigheter som kan vara bra 
att använda tillsammans med 
patienten känner ett större 
självförtroende över att ha 
patienten hemma än de som 
inte fått detta. De känner sig 
osynliga. De känner att ingen 
bryr sig om hur de mår och 
känner. Lite uppmärksamhet 
vill de ha. 

Bugge, C. 
Alexander, H. 
Hagen, S. 
1999 
Skottland 

Stroke patients’ 
informal 
caregivers: 
Patient, 
caregiver, and 
service factors 
that affect 
caregiver strain. 

Att identifiera 
närståendevårdares 
upplevda nivå av 
belastning i de första 
månaderna efter en stroke 
och värdera relationen 
mellan 
närståendevårdarens 
belastning och 
närståendevårdarens 
karaktäristik, patientens 
karaktäristik, samt service 
faktorer. 

Deskriptiv studie (DS) 
 
Författarna till studien fann 
deltagarna till denna studie 
genom deras större studie som i 
sin tur hade använt sig av ett 
slumpmässigt kvoturval.  
Närståendevårdarna rekryterades 
via sjukhus i Skottland . 
Inklusionskriterierna var att 
personen som drabbats av en 
stroke fortfarande var i livet efter 
en månad  efter stroken, samt att 
den personen gick med på att 
hans/hennes närståendevårdare, 
en person som hjälper 
honom/henne mestadels av tiden 
fast utan att bli betald för att göra 
detta, deltog i studien. De 
närståendevårdare som deltog 
blev intervjuade med 
strukturerade intervjuer vid tre 
tillfällen och dessa var 1, 3 och 6 
månader efter att deras 
närstående hade drabbats av en 
stroke.  
 

153/(43) 
 

Korrelationsanalys 
National Health 
Service (NHS) 
provision 
Icke-NHS provision 
 
 

Mindre än en 5:e del av 
deltagarna upplevde ingen 
belastning under de första 6 
månaderna medan över en 
4:e del upplevde mycket 
belastning. Tre faktorer 
upplevdes som extra 
problematiska under denna 
tid; situationen av att vara 
vårdande; förändringar i 
personliga planer; 
förändringar i familjelivet. 
Under 5 %  av deltagarna 
använde sig av en service 
som avlastade dem i 
vardagen (så att de kunde gå 
ut lite själva) under varje 
tidsperiod (1, 3, 6 månader). 
EFTER 1 MÅNAD: Mindre 
belastning ju mer tid som 
spenderades med patienten; 
ökad belastning ju mer tid 
som gick åt till att hjälpa till; 
mindre belastning om 
vårdaren var en man 
EFTER 3 MÅNADER: 
Detsamma. 
Vårdgivarens generella hälsa 
bedöms efter olika variabler 
och fem variabler var 

Hög 
 



 

 

 

individuellt signifikanta 
under alla tidsintervall; 
mentala hälsan; emotionella 
rollens begränsningar; 
fysiska rollens 
begränsningar; sociala 
funktionen samt livskraften. 
Efter 3 och 6 månader 
verkade inte service inlägg 
påverka vårdgivarens 
belastning. 

Chow, S.K.Y. 
Wong, F.K.Y. 
Poon, C.Y.F. 
2007 
Kina 

Coping and 
caring: support 
for family 
caregivers of 
stroke survivors. 

Att undersöka den 
psykiska och fysiska 
hälsan hos strokepatienters 
närståendevårdare jämfört 
med närståendevårdare till 
andra patienter som har 
neurologiska sjukdomar 
men inte är stroke-
relaterade, i Hong Kong. 

Kontrollerad klinisk studie 
(CCT) 
 
Författarna fann sina deltagare 
konsekutivt i ett sjukhus i Hong 
Kong. Inklusionskriterierna för 
personerna som hade drabbats av 
en stroke var att de skulle ha 
blivit diagnostiserad med stroke, 
inte hade någon ytterligare känd 
malign eller annan snabbt 
progressiv medicinsk sjukdom, 
samt att de var inlagda på en 
neurokirurgisk avdelning. 
Närståendevårdarna som var 
deltagare i studien behövde ha 
varit närståendevårdare till en 
person som hade drabbats av en 
stroke. Data samlades in via 
intervjuer med 
närståendevårdarna 3 månader 
och 6 månader efter att stroken 
hade ägt rum. Intervjuerna 
genomfördes på sjukhuset då 
personerna som hade drabbats av 
stroken var där för en 
uppföljning. 

47 Mann-Whitney U-test 
Wilcoxon signerade 
ranking test 
Chi-square test 
Spearman’s 
correlation 

De som var vårdare av 
strokepatienter hade en 
högre nivå av ångest och 
depression än 
kontrollgruppen. Man såg 
ingen skillnad i den fysiska 
hälsan mellan vårdarna. 
Nivån av depression och 
ångest förändrades inte 
under tiden mellan 3 
månader och 6 månader efter 
stroken (eller någon annan 
sjukdom) i någon av 
grupperna. Båda grupperna 
upplevde att deras fysiska 
hälsa hade försämrats efter 
att de tagit på sig rollen som 
vårdare. Ingen korrelation 
mellan patientens fysiska 
och psykiska kapacitet och 
vårdarens fysiska hälsa 
kunde ses efter 3 månader, 
men efter 6 månader såg 
man en liten negativ 
korrelation mellan dessa. 
Vårdarnas ålder och 
depressiva status 
korrelerades negativt till 
deras fysiska hälsa. 
Patientens kognitiva 
funktionsnedsättning  bidrog 
till vårdarens depression. 
Vårdarnas utbildning bidrog 
till deras emotionella hälsa. 
De vårdare som hade en 
högre utbildningsnivå 

Hög 
 



 

 

 

upplevde mindre depressiva 
symtom vid båda tillfällena 
och mindre ångest efter 6 
månader (2:a tillfället). 

Draper, P. 
Brocklehurst, H. 
2005 
Storbritannien 
 

The impact of 
stroke on the 
well-being of the 
patient’s spouse: 
an exploratory 
study 

Att undersöka den 
inverkan som en stroke har 
på välmåendet av partnern 
till personen som har 
drabbats av en stroke, samt 
relatera detta specifikt till 
graden av 
funktionsnedsättning hos 
personen som har drabbats 
av en stroke.  

Deskriptiv studie (DS) 
 
Alla strokepatienter hänvisas 
efter utskrivningen från sjukhuset 
till en ”stroke stöd service” 
(SSS). SSS kontaktade par som 
hade drabbats av en stroke inom 
det närmaste året, för fattarnas 
räkning, och informerade dem om 
studien. De frågade om de ville 
delta och fick då klartecken om 
de fick ge deras telefonnummer 
till författarna. De besökte sedan 
de närståendevårdare som ville 
delta i studien och frågade bland 
annat om vilket stöd de hade fått 
efter att stroken hade inträffat och 
om de hade erfarit några 
svårigheter under årets lopp. 
Författarna använde sig av olika 
formulär för att samla in datan de 
fick under intervjuerna. 

44 Pearson’s Correlation 
och Mann-Whitney 
U-test. 

Resultatet antyder att 
vårdarna belastning och 
psykiska påfrestning i 
partnern inte är direkt 
proportionerlig till graden av 
funktionsnedsättning hos 
patienten. Det fanns dock en 
skillnad i om personen som 
har drabbats av en stroke 
hade talsvårigheter eller inte. 
Vårdarna till personer med 
talsvårigheter upplevde en 
större belastning är de andra. 
Livskvaliteten skiljde sig 
dock inte enligt 
frågeformulären. 

Medel 

Forsberg-
Wärleby, G. 
Möller, A. 
Blomstrand, C. 
2001 
Sverige 

Spouses of first-
ever stroke 
patients: 
psychological 
well-being in the 
first phase after 
stroke. 

Beskriva makarnas 
upplevde psykiska 
välmående under den 
akuta fasen av stroke samt 
undersöka i vilken grad det 
psykiska välmåendet 
associerades med 
objektiva variabler, så som 
graden av 
funktionsnedsättning hos 
strokepatienten, och med 
subjektiva variabler, så 
som tidigare 
livsbelåtenheter och syn på 
framtiden. 

Kvalitativ studie (K) 
 
Författarna sökte 
närståendevårdare konsekutivt 
genom patienter som hade 
drabbats av en stroke och låg inne 
på det Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg 
mellan september 1994 till 
oktober 1997. 
Inklusionskriterierna var att de 
skulle ha en diagnostiserad 
stroke, inga ytterligare maligna 
eller andra snabbt progressiva 
medicinska sjukdomar, vara 
under 75 år, bosatt i Göteborg 
eller i närområdet, samt att de 
skulle tala och förstå svenska. 
Deras makar, som skulle bli deras 
närståendevårdare, fick inte själv 

83 Fenomenologisk 
metod. 

Det psykiska välmåendet hos 
partners till strokepatienter 
var signifikant lägre än hos 
den allmänna populationen 
(ångest, depressivt humör, 
positivt välmående, 
självkontroll samt livskraft). 
Det kan ses en signifikant 
korrelation mellan både det 
psykiska välmåendet hos 
makarna och deras syn på 
framtiden samt mellan 
patientens fysiska kapacitet 
och makarnas syn på 
framtiden. De flest makarna 
var nöjda med livet (då är BI 
i denna studie i medelvärde 
80,4 och medianen 100, så 
patienterna var generellt inte 
fysiskt beroende av 
makarna). Det fanns ingen 

Hög 



 

 

 

ha drabbats av en stroke eller ha 
kognitiva funktionshinder. 
Semistrukturerade intervjuer med 
83 närståendevårdare ägde rum 
cirka 10 dagar efter att deras 
närstående hade råkat ut för en 
stroke.  

association mellan ålder eller 
kön och det psykiska 
välmåendet, synen på 
framtiden och belåtenheten 
med livet i det stora hela. 
Det fanns dock en 
korrelation mellan kön och 
personens belåtenhet i att ta 
hand om sig själva (kvinnor 
var mer belåtna än männen). 
(Data från makarna togs ca 
10 dagar efter att stroken 
hade inträffat) 

Forsberg-
Wärleby, G. 
Möller, A. 
Blomstrand, C. 
2004 
Sverige 

Life satisfaction 
in spouses of 
patients with 
stroke during the 
first year after 
stroke. 

Att undersöka huruvida 
makarnas belåtenhet med 
livet förändrades mellan 
livet före partners stroke, 
och 4 månader samt 1 år 
efter stroken, samt att 
studera associationen 
mellan makens/makans 
belåtenhet med livet och 
de objektiva egenskaperna 
hos strokepatienten. 

Deskriptiv studie (DS) 
 
Författarna sökte 
närståendevårdare konsekutivt 
genom patienter som hade 
drabbats av en stroke och låg inne 
på det Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg 
mellan september 1994 till 
oktober 1997. 
Inklusionskriterierna var att de 
skulle ha en diagnostiserad 
stroke, inga ytterligare maligna 
eller andra snabbt progressiva 
medicinska sjukdomar, vara 
under 75 år, bosatt i Göteborg 
eller i närområdet, samt att de 
skulle tala och förstå svenska. 
Deras makar, som skulle bli deras 
närståendevårdare, fick inte själv 
ha drabbats av en stroke eller ha 
kognitiva funktionshinder. 
Semistrukturerade intervjuer, 4 
månader samt 1 år efter att 
stroken hade inträffat användes. 
Innehållet i resultatet kommer 
ifrån dessa intervjuer samt från 
intervjun de genomförde i studien 
Forsberg-Wärleby et al. (2001). 

67/(5) Wilcoxon test 
Chi-square test 
Spearman´s rank 
correlation 
Mann-Whitney test 
 

Partners till strokepatienter 
upplever en minskad 
belåtenhet I livet efter att 
stroken har inträffat 
(ledighet, jobb, partner 
relation och kontakt med 
vänner). Det syns dock ingen 
signifikant skillnad mellan 
tidsperioden 4 månader och 
1 år efter stroken. De yngre 
respektive kände sig mer 
missnöjda med den 
financiella situationen 4 
månader och 1 år efter 
stroken än de äldre. De äldre 
kände sig mer missnöjda 
med livet i det stora hela 
efter stroken än de yngre. De 
respektive till strokepatienter 
med kognitiva svårigheter 
var mindre nöjda med 
relationen till sin partner 
efter 4 månader och 1 år än 
de som enbart hade fysiska 
svårigheter. De kände sig 
även mindre nöjda med livet 
än de andra. Afasi är också 
en egenskap som minskar 
livsbelåtenheten hos de 
respektive efter 1 år med 
stroke.  

Medel 



 

 

 

 
Franzén-Dahlin, 
Å. 
Larson, J. 
Murray, V. 
Wredling, R. 
Billing, E. 
2007 
Sverige 

Predictors of 
psychological 
health in spouses 
of persons 
affected by 
stroke. 

Att identifiera förutsägare 
för den psykiska hälsan 
och undersöka om dessa 
förutsägare förändras över 
tidens gång hos makarna 
till strokepatienter under 
det första året efter att 
stroken inträffat. 

Deskriptiv studie (DS) 
 
Närståendevårdare rekryterades 
från en strokeavdelning på ett 
universitetssjukhus i Stockholm 
mellan november 2000 och juli 
2002. Närståendevårdarna 
frågades konsekutivt om de ville 
delta i studien. 
Inklusionskriterien var att de 
bodde i samma hushåll som 
personen som hade drabbats av 
en stroke. Bedömningar gjordes 
direkt efter att stroken hade 
inträffat, 6 månader samt 12 
månader efter att stroken hade 
inträffat. Bedömningarna gjordes 
via skalor och formulär. 

100/(10) 
 
 

Student t-test 
Pearson correlations 

Ålder är en signifikant 
positiv förutsägare av 
psykologisk hälsa, ju äldre 
maken/makan är ju bättre 
psykisk hälsa har han/hon. 
Andra förutsägare är att ju 
bättre välmående ju bättre 
psykisk hälsa samt att ju 
sämre fysisk hälsa som 
maken/makan har ju sämre 
psykisk hälsa. 

Medel 

Franzén-Dahlin, 
Å. 
Larson, J. 
Murray, V. 
Wredling, R. 
Billing, E. 
2008 
Sverige 

A randomized 
controlled trial 
evaluating the 
effect of a 
support and 
education 
programme for 
spouses of 
people affected 
by stroke. 

Att undersöka om ett stöd- 
och utbildningsprogram 
som leds av sjuksköterskor 
kan förbättra den psykiska 
hälsan hos 
närståendevårdare till 
patienter med stroke.  

Randomiserad kontrollerad 
studie. (RCT) 

Deltagarna till studien var 
personer som bodde ihop med 
en person som hade drabbats 
av en stroke, och de valdes ut 
konsekutivt från en 
strokeavdelning på ett svenskt 
universitetssjukhus mellan 
november 2001 och juli 2003. 
De delades sedan slumpmässigt 
in i antingen 
interventionsgruppen eller 
kontrollgruppen. Personer fick 
inte delta om personen som 
hade drabbats av en stroke inte 
återvände till hemmet efter 
sjukhusvistelsen. 
Interventionen bestod av 6 
möten under en period av 6 
månader samt 
uppföljningsmöte efter 
ytterligare 6 månader. 2 
strokespecialiserade 

100(9) Chi-square test 
Mann-Whitney U-test 
ANOVA analys 
Spearmans korrelation 
 

Kunskapen om stroke var 
betydligt bättre hos de som 
gått programmet jämfört 
med kontrollgruppen efter 12 
månader. Den psykiska 
hälsan mellan de som gick 1-
4 gånger i programmet 
jämfört med de som gick 5-6 
gånger skiljde sig. De som 
gick 1-4 gånger ökade sin 
mentala hälsa de första 6 
månaderna men den 
minskades efter 12 månader, 
vilket den inte gjorde hos de 
som gick 5-6 gånger. 
Deltagarna i programmet 
hade olika synpunkter på hur 
programmet kunde se ut, en 
del ville ha mer 
gruppdiskussioner och en del 
ville ha mer tid att prata 
ensam med sjuksköterskan, 
men alla var mycket nöjda 
med det. Den psykologiska 
hälsan mellan 
kontrollgruppen och den 

Hög 
. 



 

 

 

sjuksköterskor höll i mötena, 
som bestod av grupper på 10 
personer, och tog upp 6 olika 
ämnen, ett för varje möte, vilka 
var, symtom och hur vanligt det 
är med stroke, riskfaktorer, 
behandling, prevention, 
personlighetsförändringar, 
samt sociala aspekter. De 
började varje möte med en 
föreläsning om ämnet i 20-30 
minuter som sedan följdes upp 
av diskussioner inom gruppen. 
Målet med mötena var att 
förbättra deltagarnas 
kunskaper om stroke, ge dem 
en möjlighet att få diskutera 
strokerelaterade ämnen, samt 
ge dem en chans att få ventilera 
vad de upplevde själva om 
deras situation hemma. 
Deltagarna i kontrollgruppen 
fick vården som vanligen ges 
inom sjukvården. Efter 6 och 12 
månader skickades det hem 
formulär som deltagarna fick 
fylla i, vilka blev 
informationsunderlaget till 
studien. 

gruppen som gick i 
programmet skiljdes inte 
signifikant åt. 

Grant, J.S. 
Glandon, G.L. 
Elliott, T.R. 
Newman Giger, J. 
Weaver, M. 
2004 
USA 
 
 

Caregiving 
problems and 
feelings 
experienced by 
family caregivers 
of stroke 
survivors the first 
month after 
discharge. 

Att identifiera de största 
problemen och de 
associerade känslorna som 
upplevdes av 
familjemedlemmar som 
vårdade strokepatienter 
under den första månaden 
efter utskrivning från 
sjukhuset. 

Kvalitativ studie (K) 

Studien är en del av en större 
randomiserad kontrollerad 
studie. Genom en 
rehabilitationsavdelning fann 
de Närståendevårdare. I en 
månad förde de intervjuer  via 
telefon  en gång per vecka med 
närståendevårdarna och fick på 
detta sätt sitt 
informationsunderlag till 
studien. 

 

22 Fenomenologisk 
metod 

Första veckan hemma: det 
största problemet som det 
upplevde var säkerheten i 
hemmet. De var bland annat 
rädda för att patienten skulle 
falla och slå sig. Det andra 
problemet var relaterat till 
ADL. Vårdarna i familjen 
kände sig överväldigad, 
frustrerad, hjälplös och 
kände inte att de hann med 
allting, som till exempel 
husgöromålen och 
omvårdnadsansvaret. Det 
tredje största problemet som 
vårdarna upplevde var att 
hantera de kognitiva, 

Medel 



 

 

 

 
 

beteende, och emotionella 
förändringarna hos patienten. 
De kände aggitation, 
sorgsenhet, frustration, 
besvikelse, otålighet och 
kände sig upprörda över 
patientens avsaknad av 
motivation. 
Andra problem under den 
första veckan som vårdarna 
upplevde var att de förlorade 
sin självständighet, de kände 
sig instängda, trötta och att 
de inte hade tillräckligt med 
tid för att hinna med 
omvårdnadsgöromål. 
Vecka 2: Fortfarande var 
säkerheten det de tänkte på 
mest som ett problem. 
Speciellt när de skulle ha 
hand om ADL eller annat. 
Förutom att de fortfarande 
kände sig överväldigade och 
frustrerande kände de även 
att de hade blivit trötta och 
hade fått ett kortare 
temperament gentemot 
patienten, familjen och 
vännerna. Det tredje största 
problemet var detsamma 
som under första veckan (läs 
mer i artikeln). De andra 
problemen som upplevdes 
var detsamma som första 
veckan. 
Vecka 3: Det största 
problemet var fortfarande 
säkerheten, men synen på 
detta varierade. En del kände 
sig säkrare för att de kände 
sig säkrare i sin roll som 
vårdare, andra kände sig 
osäkrare då patienterna hade 
börjat öra mer saker själv i 
ADL. Det andra problemet 
var fortfarande ADL med 
attityden kring detta hade 



 

 

 

förändrats lite då vårdarna 
började känna sig mer 
bekväma i sin roll och 
patienterna började försöka 
själva med påputtning från 
sina vårdare. Det kunde ta 
lite längre tid men det gjorde 
inte så mycket. Det tredje 
problemet var fortfarande 
detsamma som tidigare. 
Vecka 4: Fortfarande är 
säkerheten det största 
orosmolnet. Det har dock 
ändrats på det sättet att 
patienterna börjar kunna ta 
hand om sig själva lite mer 
och vårdarna är oroliga för 
att de kan skada sig eftersom 
de inte alltid vet var 
patienterna gör. Fortfarande 
kände de att ADL och 
emotionella förändringar i 
patienten var ett problem 
men när det gällde ADL så 
kunde en del vårdare börja 
släppa på att de måste göra 
allt själv och en del tog hjälp 
utifrån och fick lite tid för 
sig själva. 
Tillslut kände vårdarna att 
det var viktigt att både 
patienten och de själva var 
delaktiga i ADL och även i 
aktiviteter utomhus. De 
började även nu efter en 
månad att verbalt uttrycka att 
detta sätt att leva kanske 
kunde fortsätta under en 
längre tid. Vårdarna fortsatte 
att känna trötthet, förlorad 
självständighet, instängdhet, 
och för lite tid att hinna med 
det som behövdes göras och 
att hantera patientens fysiska 
symtom. 



 

 

 

 
Kerr, S.M. 
Smith, L.N. 
2001 
Skottland 

Stroke: an 
exploration of 
the experience of 
informal 
caregiving. 

Att undersöka 
närståendevårdarnas 
upplevelse av vårdande av 
stroke patienter.  

Kvalitativ studie (K) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
från två undervisningssjukhus i 
Skottland.. Inklusionskriterierna 
var att patienten skulle ha 
drabbats en stroke som 
innefattade WHO:s definition av 
stroke, varit utskriven från 
sjukhuset i 10-12 månader, bodde 
inom kommunen samt hade en 
närståendevårdare. Personerna 
som hade drabbats av en stroke 
fick inte ha varit beroende av en 
närståendevårdare sedan innan 
och inte bo på ett boende. 
Informationsinsamlingen skedde 
genom semistrukturerade 
intervjuer ett år efter att stroken 
hade inträffat. 
Närståendevårdarna som deltog i 
studien fick göra en intervju 
vardera 
 
 

22  Fenomenologisk 
metod 

Förberedelse inför 
utskrivning/Känslor om 
utskrivning: De fick 
information om stroke och 
dess utveckling men fick lite 
information om den service 
de anhöriga kunde få efter 
utskrivningen. När väl 
utskrivningen kom och de 
var hemma kände de att den 
hjälpen som personalen sa 
fanns för dem på utsidan 
aldrig kom. En del kände 
även att personalen tog för 
givet att de anhöriga och 
vännerna skulle ta hand om 
patienten efter utskrivningen 
fastän de inte tänkt det från 
början. 
De tidiga veckorna/månader 
hemma: Det var inte lika lätt 
med mobiliteten hemma som 
på sjukhuset. Svårt att hjälpa 
patienten till toaletten, till 
duschen, samt att hjälpa 
patienten upp ifrån golvet 
efter ett fall. Finns en önskan 
om att få lite träning av 
personalen på sjukhuset 
innan hemgång, i hemmet 
och helst under övervakning. 
Anhöriga tänkte även att det 
skulle vara skönt med 
uppföljningsbesök i hemmet. 
Det är jobbigt emotionellt för 
de anhöriga och de känner 
att de vill ha mer stöd 
utifrån. Någon som hjälper 
till och säger ifrån om 
anhöriga kan göra någonting 
bättre/smidigare etc. 
Ett år av omvårdnad: De tar 
på de anhöriga både psykiskt 
och fysiskt. En såg det som 
en livstidsdom utan slut. De 
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vill gärna ha mer hjälp och 
människor de kan tala ut 
med för att ventilera. När de 
anhöriga inte bor med 
patienten kan de känna 
skuldkänslor för att de 
missar saker i sitt eget liv 
och vise versa. 
Framtiden: Många tog en 
dag i sänder och de som 
tänkte på framtiden oroade 
sig för sin egen hälsa, så att 
de kunde fortsätta att vårda.  
Alla anhöriga ville fortsätta 
vård hemma och inte på en 
institution men kände att de 
behövde avlastning om det 
skulle gå. 

Larson, J. 
Franzen-Dahlin, 
Å. 
Billing, E. 
Von Arbin, M. 
Murray, V. 
Wredling, R. 
2005 
Sverige 
 

The impact of a 
nurse-led support 
and education 
programme for 
spouses of stroke 
patients: a 
randomized 
controlled trial. 

Att utröna inverkan av en 
support och 
utbildningsprogram som 
leds av sjuksköterskor för 
att förbättra partnerns 
upplevda livskvalitet, 
livssituation, välmående 
och hälsostatus. 

Randomiserad kontrollerad 
studie (RCT) 
 
Rekrytering till studien skedde 
genom en strokeavdelning på 
Danderyds universitetssjukhus 
under november 2000 till juli 
2003. Närståendevårdarna, som i 
detta fall var en person som 
bodde i samma bostad som 
personen som hade drabbats av 
en stroke, exkluderades från 
studien om författarna inte kunde 
få någon information från dem 
samt om personen som hade 
drabbats av en stroke inte 
återvände till hemmet efter 
sjukhusvistelsen. Deltagarna 
fördelades sedan slumpmässigt in 
i kontroll- och 
interventionsgrupper. Studie 
baseras på samma 
informationsunderlag som 
Franzén-Dahlin et al. (2008). 
Skillnaden mellan studierna är att 
Larson et al. (2005) använde sig 
av självbedömningsformulär för 
närståendevårdarna efter 12 
månader. 

100/(9) Chi-square test 
Student’s t-test 
Mann-Whitney U-test 
Wilcoxon 

Experimentgruppen 
minskade deras negativa 
välmående direkt efter 
programmet men detta gick 
tillbaka efter 12 månader till 
nivån som det var från 
början, dock hade de som 
deltog flitigt i programmet 
fortfarande en sänkning i det 
negativa välmåendet samt 
även deras livskvalitet. Deras 
energi hade ökat efter 12 
månader. De som deltog 
mindre flitigt (1-4ggr) 
minskade deras välmående 
under de första 6 månaderna 
och minskade deras 
hälsostatus efter 12 månader. 
Ingen signifikant skillnad 
visades mellan kontroll och 
experimentgruppen.  
Bra effekt under 
programmets gång men inte 
ihållande. 
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Pierce, L.L. 
Steiner, V. 
Govoni,A. 
Thompson, T.C. 
Friedemann, M.L. 
2008 
USA  

Two sides to the 
caregiving story 

Att genom en deskriptiv 
studie undersöka problem 
och medgångar som 
uttrycks av 
närståendevårdare under 
det första året som de 
vårdar en person som 
drabbats av en stroke. 

Kvalitativ studie (K) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
från rehabilitationsavdelningar i 
Ohio och Michigan mellan maj 
2002 och december 2004. 
Inklusionskriterierna var att 
personen som hade drabbats av 
en stroke och fått en ny diagnos 
av stroke samt att personen skulle 
få komma hem efter 
utskrivningen från sjukhuset. 
Närståendevårdaren hade kravet 
att de skulle kunna läsa, skriva 
och förstå engelska. 
Närståendevårdarna följdes i ett 
års tid genom semistrukturerade 
intervjuer via telefon varannan 
vecka.  

73  Innehållsanalys Problem:  
Känner sig frustrerade i 
vardagliga situationer. 
Känner sig otillräcklig och 
vänder sig till andra för 
hjälp. Kämpade på och sökte 
efter ”normalitet” i 
vårdandet. Fokus ligger först 
på de fysiska uppgifterna, 
sedan på beteende och 
mellanmänskliga områdena 
vilket sedan övergår till att 
ändra perspektivet av vad 
”normalitet” är i deras 
vardag. 
Medgångar: 
Klara sig igenom det hela 
och stäva efter 
självständighet för 
”patientens” räkning. Göra 
saker tillsammans och se 
bedriften. Att nå en ny 
betydelse av normal och hitta 
en balans i livet. 

Hög 

Scholte op 
Reimer, W.J.M. 
De Haan, R.J. 
Rijnders, P.T. 
Limburg, M. 
Van den Bos, 
G.A.M. 
1998 
Holland 

The burden of 
caregiving in 
partners of long-
term stroke 
survivors. 

Att beskriva nivån och den 
specifika karaktären av 
bördan som upplevs av 
strokepatienternas partners 
tre år efter stroken, samt 
att uppskatta den relativa 
betydelsen av patientens 
och partnerns egenskaper 
till närvaron av partnerns 
börda. 

Deskriptiv studie (DS) 
 
Personerna som hade drabbats av 
en stroke var med i en kohort  
studie sedan tidigare och hade nu 
en 3 års uppföljning och de 
närståendevårdare som fanns i 
personernas närhet fick då fylla i 
ett självrapporteringsformulär. De 
hade tidigare blivit rekryterade 
från 23 sjukhus i Holland. 

115 Student t-test 
Tolerance statistics 
Cook’s distances 

En relativt hög nivå av börda 
från vårdgivarens sida 
syndes på 5 olika saker; 
Ansvaret för min partner 
väger tungt över mig och 
över ansvaret för familjen, 
jobbet etc.; Det är klart för 
mig hur mycket vård min 
partner behöver; Mitt sociala 
liv har lidit pga. mitt 
engagemang i min partner; 
Jag oroar mig hela tiden för 
min partner; Det känns som 
om min partner förväntar sig 
att jag ska ta på 
honom/henne som om jag är 
den enda han/hon kan förlita 
sig på. 
Partners till patienter med 
högersidig skada upplevde 
en högre grad av börda. 
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Patienternas funktionella 
hälsoproblem som 
funktionsnedsättning i ADL, 
IADL samt handikapp 
associerades också med en 
högre grad av börda. 
Missnöje med patienten 
kunde primärt förklaras med 
partnerns efterfrågan av 
psykosocialt stöd som inte 
blev mötta och därav 
skapade emotionell stress 
vilket i sin tur kan förklara 
missnöjet med partnerns 
egen förmåga som 
vårdgivare.  

Schure, L.M. 
Van den Heuvel, 
E.T.P. 
Stewart, R.E. 
Sanderman, R. 
De Witte, L.P. 
Meyboon-de 
Jong, B. 
2006  
Holland 

Beyond stroke: 
description and 
evaluation of an 
effective 
intervention to 
support family 
caregivers of 
stroke patients. 

Att utvärdera styrkorna 
och svagheterna av ett 
stödgruppsprogram och ett 
hembesöksprogram för 
närståendevårdare av 
strokepatienter.  

Randomiserad kontrollerad 
studie. (RCT) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
via vårdcentraler, hemtjänsten, 
serviceboenden, 
rehabilitationsavdelningar samt 
via media i fyra regioner i 
Holland mellan februari 1995 till 
juni 1996. Författarna gick även 
till vårdpersonal och frågare om 
de kunde informera sina patienter 
om studien under denna 
tidsperiod. Om en 
närståendevårdare var intresserad 
fick de en blankett som 
förklarade interventionen bättre. 
Inklusionskriterier för deltagarna 
var att de skulle vara 
närståendevårdare till en person 
som hade drabbats av en stroke 
och som vårdades i hemmet, 
personen hade drabbats av sin 
första stroke mellan juli 1992 och 
juli 1996, att personen som hade 
drabbats av en stroke var över 45 
år gammal, samt att stroken 
skulle ha inträffat mellan 6  
månader och 3 år. Deltagarna 
delades in i tre olika grupper, ett 
grupprogram, ett 

257/(139) Wilcoxon test 
Chi-square test 

Vårdarna fann programmen 
mycket hjälpsamma. En 
viktig sak var att de lärde sig 
hur de skulle ta hand om sig 
själva. De tyckte dock att 
programmen skulle följas 
upp vid senare tillfällen 
också. Information och 
emotionellt stöd var mycket 
hjälpsamt. Det var mer 
populärt med 
grupprogrammet, speciellt 
för de vårdare som hade en 
patient som var psykiskt 
funktionshindrad. De som 
mest föredrog 
grupprogrammen var de som 
upplevde en högre 
belastning. 
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hembesöksprogram, samt en 
kontrollgrupp. I 
interventionsprogrammen, 
grupprogrammet samt 
hembesöksprogrammet, fick 
deltagarna möjlighet att diskutera 
om tiden då stroken just hade 
inträffat och tiden som följde 
direkt efter, samt ventilera sina 
känslor. De fick även utbildning 
om ämnet stroke och vad det 
innebar, både teoretiskt och 
praktiskt. Det praktiska kunde 
vara att lära sig olika färdigheter 
som kunde vara bra att veta när 
man vårdade i hemmet, så som 
lyftteknik , samt även information 
om olika resurser som fanns i 
samhället som kunde vara ett stöd 
för närståendevårdarna i 
framtiden. Grupprogrammets 
medlemmar samlades 2 timmar i 
veckan i 8 veckor och hade där 
möjligheten att diskutera dessa 
ämnen i grupp med en 
sjuksköterska som höll i gruppen. 
Hembesöksprogrammet skedde 
individuellt 2 timmar i veckan i 4 
veckor. En distriktssköterska kom 
då på besök och man diskuterade 
dessa frågor tillsammans med 
närståendevårdaren och personen 
som hade drabbats av en stroke, 
dock var närståendevårdaren 
ensam då dennes känslor 
angående livssituationen skulle 
diskuteras. Sedan skickade  
författarna ut en 
utvärderingsenkät till de 127 
deltagare som hade varit med och 
fullföljt hela 
interventionsprogrammen i 
studien av van Heuvel et al. 
(2000) och fick 
informationsunderlag. 
 



 

 

 

 
Smith, L.N. 
Lawrence, M. 
Kerr, S.M. 
Langhorne, P. 
Lees, K.R. 
2004 
Skottland 

Informal carers’ 
experience of 
caring for stroke 
patients. 

Att beskriva erfarenheten 
av att vårda en 
strokepatient ett år efter att 
stroken inträffat. 

Kvalitativ studie (K) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
från två undervisningssjukhus i 
Skottland. Inklusionskriterierna 
var att patienten skulle ha 
drabbats en stroke som 
innefattade WHO:s definition av 
stroke, varit utskriven från 
sjukhuset i 3-11 månader, bodde 
inom kommunen samt hade en 
närståendevårdare. Personerna 
som hade drabbats av en stroke 
fick inte ha varit beroende av en 
närståendevårdare sedan innan, 
inte bo på ett boende, samt att 
personen som drabbats av en 
stroke fick inte ha en dödlig eller 
psykisk sjukdom. 
Informationsinsamlingen skedde 
genom semistrukturerade 
intervjuer ett år efter att stroken 
hade inträffat. 
Närståendevårdarna som deltog i 
studien fick göra en intervju 
vardera. 
 

 

90 Fenomenologisk 
metod 

På sjukhuset: Lite 
information till de 
närstående. Personalen 
kändes stressad. De 
närstående kände att det 
ibland var svårt att få ihop 
vardagen då de behövde åka 
till sjukhuset mycket. De 
ville ha mer stöd från 
personalen. Närstående till 
afatiska patienter kände sig 
ännu mera osäkra då detta 
var någonting nytt och de 
inte kunde fråga patienten 
som en del andra närstående 
gjorde då de inte fick 
information från personalen. 
De försökte söka information 
så gott de kunde. 
Efter utskrivning: En 
arbetsterapeut kom vanligen 
efter utskrivningen till 
hemmet för att kolla vad som 
behövdes i hjälpmedel. 
Väntelistan på hjälpmedlen 
var dock lång och de 
närstående kände sig 
övergivna efter besöket då de 
förväntades ta hand om 
strokepatienten själv utan 
erfarenheter av detta. De 
kände också att de ville ha en 
uppföljning i hemmet för att 
hälsopersonal kunde kolla 
hur de hade det och hur de 
klarade sig, men det blev 
inga besök om patienten inte 
hade försämrats. Ekonomiskt 
stöd var också det en extra 
börda enligt de närstående, 
det var svårt att få och extra 
tid lades ner för att få hjälp, 
tid de inte kände att de hade 
då de försökte adaptera sig i 
sin nya roll hemma. 

Hög 



 

 

 

Förändring i förhållandet: 
Patienterna hade en tendens 
att inte göra lika mycket och 
bli lite apatiska efter sin 
stroke och även ha lättare att 
bli frustrerad, vilket gjorde 
livet och omvårdanden av 
dem svårare för de 
närstående. De närstående 
blev i sin tur trötta på att 
behöva motivera patienten 
hela dagarna bland annat. 
Anpassa sig till vårdarrollen: 
En del närstående var själva 
medvetna om sin egen hälsa 
som inte var den bästa och 
oroade sig för om de skulle 
orka ta på sig rollen, att 
sköta hela hushållet 
samtidigt som de skulle ta 
hand om patienten. De kände 
att vårdpersonalen tog detta 
för givet utan att fråga om 
den närstående kände att de 
klarade av detta. En del 
skaffade sig hjälp så att de 
skulle orka med, men för 
vissa som själva hade en 
osäker hälsa och ett mindre 
socialt liv var detta svårt och 
de kände att de inte visste 
vart de skulle hitta hjälpen, 
de ville ha bättre 
information. Många 
planerade inte för framtiden 
på grund av osäkerheten 
inför en ny stroke utan levde 
en dag i sänder. 
Att få information: De vill ha 
information om stroke, 
fysiska/emotionella 
reaktioner, riskfaktorerna, 
återfall, medicinering, 
behandlingsalternativ, hjälp 
och service. De hade svårt att 
hitta denna information och 
när de väl hittade den var det 



 

 

 

för det mesta av en slump.  
Tooth, L. 
McKenna, K. 
Barnett, A. 
Prescott, C. 
Murphy, S. 
2005 
Australien 

Caregiver 
burden, time 
spent caring and 
health status in 
the first 12 
months 
following stroke. 

Att kvantifiera den tid som 
närståendevårdare 
spenderar till att vårda, 
deras upplevda belastning 
och hälsostatusen hos 
närståendevårdare av 
strokepatienter 6-12 
månader efter att stroken 
inträffat. Att identifiera 
sociodemografiska och 
kliniska egenskaper hos 
patienter och 
närståendevårdare som är 
associerade med dessa tre 
utfall. 

Deskriptiv studie. (DS) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
från  en rehabilitaionsavdelning i 
Australien. Inklusionskriterier var 
att personen som hade drabbats 
av en stroke blev utskriven till 
hemmet efter sjukhuset, hade 
tillräckliga språk- och kognitiva 
färdigheter för att ge ett 
medgivande till att delta i studien. 
Exklusionskriterier var att 
personen som hade drabbats av 
en stroke blev utskriven till ett 
serviceboende, samt om de hade 
kognitiva eller psykologiska 
svårigheter. Författarna 
intervjuade närståendevårdarna i 
hemmet efter 6 och 12 månader. 
Intervjuerna varade ca 1-2 
timmar per gång. 

71/(14) Mann-Whitney U-test 
Student t-test 
Wilcoxons signerade 
ranking test 
Linjärt Gaussian 
regression 
Linjärt Poisson 
regression 

Enda skillnaden som kunde 
ses mellan de som fortsatte 
att delta I studien jämfört 
med de 14 som hoppade av 
var att de som hoppade av 
upplevde en högre 
belastning. En sämre mental 
hälsa associerades med 
sämre emotionell, fysisk och 
social belastning. Bättre 
fysisk funktion associerades 
med mindre tid som 
spenderades med patienten. 
Bättre mental hälsa hos 
vårdaren associerades med 
att patienten hade en bättre 
mental hälsa och bättre 
kognitiv förmåga. Mycket tid 
spenderas hos patienterna 
och belastningen är stor, och 
ingen skillnad syndes mellan 
6 månader och 12 månader. 
Efter 6 månader var 
medelvärdet av tiden som 
spenderades med att hjälpa 
patienten 4.6 timmar per dag. 
Efter 12 månader var den 3.6 
timmar per dag. 

Hög 

Van den Heuvel 
E.T.P. 
De Witte, L.P. 
Nooyen-Haazen, 
I. 
Sanderman, R. 
Meyboom-de 
Jong, B. 
2000 
Holland 

Short-term 
effects of a group 
support program 
and an individual 
support program 
for caregivers of 
stroke patients. 

Att undersöka 
korttidseffekten av de två 
mest använda typerna av 
support för 
närståendevårdare av 
strokepatienter i Holland.. 
Vilken korttidseffekt om 
man tänker till (a) 
närståendevårdarnas 
självförtroende i kunskap 
om stroke, resurser, 
patientvård, och själv 
effektivitet, (b) 
användandet av aktiva 
coping strategier, (c) 

Randomiserad kontrollerad 
studie. (RCT) 
 
Närståendevårdarna rekryterades 
via vårdcentraler, hemtjänsten, 
serviceboenden, 
rehabilitationsavdelningar samt 
via media i fyra regioner i 
Holland mellan februari 1995 till 
juni 1996. Författarna gick även 
till vårdpersonal och frågare om 
de kunde informera sina patienter 
om studien under denna 
tidsperiod. Om en 
närståendevårdare var intresserad 
fick de en blankett som 
förklarade interventionen bättre. 
Inklusionskriterier för deltagarna 

257/(45+2
2) 

Student t-test 
Chi-square test 

Självförtroende när det gäller 
kunskap och coping 
strategier att söka social 
support förändrades 
signifikant I 
interventionsgrupperna . 
Självförtroendet gentemot 
kunskapen om patientvård 
och vad man själv kan göra 
ökade. Deltagarna sökte även 
mer socialt support efter 
interventionen. Man såg inga 
förändringar i 
kontrollgruppen. Att delta i 
dessa interventioner visar 
inte på att det på kort sikt har 
någon positiv effekt på 
välmåendet, livskraften eller 

Hög 
 



 

 

 

belastning, (d) mentalt 
välmående, (e) livskraft, 
(f) socialt stöd och (g) 
bestämdhet uppnås genom 
interventionsprogrammet 
(grupp program och 
hembesök) för 
närståendevårdare av 
strokepatienter? 
Vilken av de två 
programmen har mest 
effekt på dessa variabler? 

var att de skulle vara 
närståendevårdare till en person 
som hade drabbats av en stroke 
och som vårdades i hemmet, 
personen hade drabbats av sin 
första stroke mellan juli 1992 och 
juli 1996, att personen som hade 
drabbats av en stroke var över 45 
år gammal, samt att stroken 
skulle ha inträffat mellan 6  
månader och 3 år. Deltagarna 
delades in i tre olika grupper, ett 
grupprogram, ett 
hembesöksprogram, samt en 
kontrollgrupp. I 
interventionsprogrammen, 
grupprogrammet samt 
hembesöksprogrammet, fick 
deltagarna möjlighet att diskutera 
om tiden då stroken just hade 
inträffat och tiden som följde 
direkt efter, samt ventilera sina 
känslor. De fick även utbildning 
om ämnet stroke och vad det 
innebar, både teoretiskt och 
praktiskt. Det praktiska kunde 
vara att lära sig olika färdigheter 
som kunde vara bra att veta när 
man vårdade i hemmet, så som 
lyftteknik , samt även information 
om olika resurser som fanns i 
samhället som kunde vara ett stöd 
för närståendevårdarna i 
framtiden. Grupprogrammets 
medlemmar samlades 2 timmar i 
veckan i 8 veckor och hade där 
möjligheten att diskutera dessa 
ämnen i grupp med en 
sjuksköterska som höll i gruppen. 
Hembesöksprogrammet skedde 
individuellt 2 timmar i veckan i 4 
veckor. En distriktssköterska kom 
då på besök och man diskuterade 
dessa frågor tillsammans med 
närståendevårdaren och personen 
som hade drabbats av en stroke, 
dock var närståendevårdaren 

minskar belastningen hos 
vårdarna. Man fann ingen 
skillnad mellan de två 
interventionsgrupperna. 



 

 

 

ensam då dennes känslor 
angående livssituationen skulle 
diskuteras. 1 månad före 
interventionen samt 1 månad 
efter interventionen var avslutat 
intervjuade författarna deltagarna 
för att se om interventionen hade 
gett något resultat. 

Van Puymbroeck, 
M. 
Rittman, M.R. 
2005 
Florida 
Puerto Rico 

Quality-of-life 
predictors for 
caregivers at 1 
and 6 months 
poststroke: 
Results of path 
analyses. 

Att identifiera 
förutsägelser till 
livskvaliteten hos 
närståendevårdare till 
strokepatienter efter 1 och 
6 månader efter det att den 
akuta strokepatienten blivit 
utskriven och hemskickad. 
 
 
 

Deskriptiv studie (DS) 
 
Studien är en substudie till en 
kohortstudie med titeln 
”Culturally sensitive models of 
stroke recovery and caregiving 
after discharge home”. 
Inklusionskriterier var att de 
skulle bli hemskickade efter 
utskrivningen från sjukhuset, ha 
en poäng på 18 eller högre på 
”mini-mental state  exam”, kunna 
kommunicera verbalt, ha en 
närståendevårdare som ville 
delta, samt signera ett skrivet 
formulär på att de ville delta. 
Närståendevårdarna behövde 
också kunna kommunicera 
verbalt samt skriva på ett 
formulär på att de ville delta. 
Deltagarna besöktes 1 och 6 
månader efter att stroken hade 
inträffat och fick då fylla i olika 
formulär som sedan blev 
informationsunderlaget för 
studien.  

127/(35) Path analysis Efter 1 månad så klarade sig 
de vårdare som hade bra 
coping kapacitet sig bättre än 
de som inte hade det. De 
kände sig mindre 
missbelåtna med sig själv 
som vårdare och kände en 
mindre belastning och på 
grund av detta fungerade 
deras privatliv bättre, mindre 
negativa konsekvenser i 
privatlivet. De hade även 
mindre depressiva symtom 
än de som hade sämre 
coping kapacitet. Detsamma 
gällde efter 6 månader. Det 
var dock mindre coping 
kapacitet efter 6 månader 
jämfört med 1 månad. 
De som vårdar 
strokepatienter med en högre 
funktionell status erfar 
mindre depressiva symtom 
och mindre negativa 
konsekvenser i privatlivet. 
Belastningen som en vårdare 
känner skiljer sig beroende 
på hur man känner varandra. 
Makar känner en större 
börda och mer negativ 
påverkan i privatlivet än de 
som inte är makar. 

Hög 

Visser-Meily, A. 
Post, M. 
Van de Port, I. 
Van Heugten, C. 
Van den Bos, T. 
2008 

Psychosocial 
functioning of 
spouses in the 
chronic phase 
after stroke: 
improvement or 

(a)Att beskriva den 
psykosociala funktionssätt 
hos makarna I den 
kroniska fasen efter att 
deras partner har drabbats 
av en stroke, (b) att 

Deskriptiv studie (DS) 
 
De rekryterade konsekutivt 
personer som hade drabbats av en 
stroke samt deras 
närståendevårdare från 9 olika 
sjukhus i Holland . 

187/(66) Wilcoxon test 
McNemar test 
Spearman correlations 
Kendall’s Tau 
Mann-Whitney test 

Ett år efter stroken upplevde 
cirka hälften av makarna till 
strokepatienterna en hög 
nivå av belastning, 
depressiva symptom och 
missnöje med livet. Efter 3 
år blev belastningen mindre 

Hög 
 



 

 

 

Holland deterioration 
between 1 and 3 
years after 
stroke? 

bedöma förändringar i 
makarnas psykosociala 
funktionssätt och (c) att 
identifiera de makar som 
är mottagliga för 
försämring av det 
psykosociala 
funktionssättet mellan 1 
och 3 år efter stroken. 

Inklusionskriterierna var att 
skadan skulle vara ensidig, det 
skulle vara den första stroken 
samt att personerna var över 18 
år. Makarna fick inte ha ett 
Bartel’s Index (BI) under 16, BI 
är ett mått på en persons aktivitet 
i vardagen samt på dennes 
mobilitet och visar sig i en skala 
från 1-20 där 20 representerar att 
man är oberoende av hjälp, och 
inte vara allvarligt sjuka. Genom 
att intervjua vårdarna 1 år samt 3 
år efter stroken fick de 
datainsamlingen för studien.  
 

men njutningen av livet och 
harmonin i förhållandet 
försämrades. 
Hälften av makarna 
upplevde depressiva symtom 
och detta förändrades inte 
mellan 1 år till 3 år. En 
ökning i belastningen kände 
de makarna som hade en 
familj med små barn. 

Weaver Moore, L. 
Maiocco, G. 
Schmidt, S.M. 
Guo, L. 
Estes, J. 
2002 
USA 

Perspectives of 
caregivers of 
stroke survivors: 
implications of 
nursing. 

Att se till de subjektiva 
responserna från 
närståendevårdare till 
strokepatienter när det 
gäller omvårdnaden för att 
få en inblick i vården som 
ges i hemmet. 

Kvalitativ studie (K) 
 
. Närståendevårdarna 
rekryterades från en större studie 
och 8 närståendevårdare  var 
villiga dela med sig av sin syn på 
vårdandet i hemmet. Författarna 
använde sig  av semistrukturerade 
intervjuer via telefon. 

8 Fenomenologisk 
metod. 

De respektive kände att 
positiva saker i omvårdnaden 
var att se patienten glad och 
nöjd och få vara med denna 
person skapade glädje. 
Negativa saker var att det var 
jobbigt med allt det som 
behövde göras, ett 24h jobb, 
alla fysiska omvårdnadsdelar 
bland annat. Det var lätt att 
glömma bort det 
psykologiska och andliga i 
omvårdnaden och de 
respektive kände även en 
liten risk i att deras egen 
hälsa inte var på topp. En 
underliggande rädsla fanns 
även för osäkerheten i att 
patienten kanske kunde få en 
ny stroke när som helst, 
samtidigt som de flesta hade 
ett hopp om att patienterna 
skulle vara någorlunda 
återställda efter att ett år 
hade gått, att det skulle 
återgå till det normala. När 
det gällde hälsopersonalen 
tyckte de att de skötte sig bra 
när de väl träffade dem, men 
det var för sällan. De ville ha 
mer förberedelse från dem så 

Medel 
 



 

 

 

att de själva kunde bli bättre 
vårdgivare samt att de kände 
sig lite bortglömda efter ett 
tag, hälsopersonal kom inte 
på uppföljning efter några 
månader, vilket de såg som 
ett önskemål. 

White, C.L. 
Mayo, N. 
Hanley, J.A. 
Wood-Dauphinee, 
S. 
2003 
USA 

Evolution of the 
caregiving 
experience in the 
initial 2 years 
following stroke. 

(a)Att beskriva 
närståendevårdarens 
egenskaper (fysiska 
hälsosymtom, belastning, 
hälsorelaterad livskvalitet 
(HRQL) samt livskvalitet 
(QoL)) under det första 
och andra året av 
vårdande, (b) att jämföra 
närståendevårdarens 
HRQL under det första 
och andra året av vårdande 
med ålder och kön, (c) att 
undersöka inverkan av 
strokepatientens 
egenskaper (fysiska och 
kommunikationssvårighete
r) och närståendevårdarens 
egenskaper (ålder, kön, 
relation till 
strokepatienten, fysiska 
hälsosymtom, och 
belastning) på HRQL samt 
på QoL. 

Deskriptiv studie (DS) 
 
De fann 97 vårdare via en större 
studie, denna studie belyste 
individuella erfarenheter efter en 
stroke och kallas för Montreals 
kohortstudie, och genomförde två 
intervjuer vardera per 
närståendevårdare, 6 månader 
och 2 år efter att stroken hade 
inträffat. De närståendevårdare 
som hade genomfört båda 
intervjuerna inkluderas i denna 
studie.     
 

97 Student t-test 
 

(a)belastningen verkade inte 
förändras från 1 år till 2 år 
efter stroken. De saker som 
de kände var en belastning 
var bland annat; att ha tid för 
sig själv; stressade då de 
försökte hinna med allt 
ansvar; rädda för vad 
framtiden har att erbjuda för 
strokepatienten; känslan av 
att patienten är beroende av 
dem; känsla av att patienten 
förväntar sig att vårdaren ska 
ta hand om patienten som 
om vårdaren är den enda de 
kan förlita sig på. 
(b) kvinnliga vårdare har en 
sämre mental hälsa än 
männen samt att männens 
mentala hälsa ökar under 
tidens gång medan 
kvinnornas inte visar någon 
större förändring. Under 
tidens gång förändrades inte 
så mycket, eller förbättrades 
det för de manliga vårdarna 
medan kvinnorna kände en 
större belastning under det 
andra året än under det 
första.  (c) har man en bra 
fysisk och psykisk hälsa har 
man en högre livskvalitet. 
Att vårda patienter med afasi 
hörde samman med en 
minskad QoL. Högre ålder, 
mindre belastning och 
mindre fysiska hälsosymtom 
hörde samman med en ökad 
mental hälsa. Högre ålder, 
mer fysiska hälsosymtom 
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hörde samman med en 
minskad fysisk hälsa. 
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	* Det har kommit fram samma artiklar i olika sökningar. Dubbletter.
	Inklusions- och exklusionskriterier.
	Kvalitetsvärdering och analys
	Bearbetning
	Etiska överväganden
	Stöd från sjuksköterskan
	Diskussion
	Metoddiskussion

	Deltagarna till studien var personer som bodde ihop med en person som hade drabbats av en stroke, och de valdes ut konsekutivt från en strokeavdelning på ett svenskt universitetssjukhus mellan november 2001 och juli 2003. De delades sedan slumpmässigt in i antingen interventionsgruppen eller kontrollgruppen. Personer fick inte delta om personen som hade drabbats av en stroke inte återvände till hemmet efter sjukhusvistelsen. Interventionen bestod av 6 möten under en period av 6 månader samt uppföljningsmöte efter ytterligare 6 månader. 2 strokespecialiserade sjuksköterskor höll i mötena, som bestod av grupper på 10 personer, och tog upp 6 olika ämnen, ett för varje möte, vilka var, symtom och hur vanligt det är med stroke, riskfaktorer, behandling, prevention, personlighetsförändringar, samt sociala aspekter. De började varje möte med en föreläsning om ämnet i 20-30 minuter som sedan följdes upp av diskussioner inom gruppen. Målet med mötena var att förbättra deltagarnas kunskaper om stroke, ge dem en möjlighet att få diskutera strokerelaterade ämnen, samt ge dem en chans att få ventilera vad de upplevde själva om deras situation hemma. Deltagarna i kontrollgruppen fick vården som vanligen ges inom sjukvården. Efter 6 och 12 månader skickades det hem formulär som deltagarna fick fylla i, vilka blev informationsunderlaget till studien.
	Studien är en del av en större randomiserad kontrollerad studie. Genom en rehabilitationsavdelning fann de Närståendevårdare. I en månad förde de intervjuer  via telefon  en gång per vecka med närståendevårdarna och fick på detta sätt sitt informationsunderlag till studien.


