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1. INLEDNING 

Jag valde att skriva om detta ämne utifrån att jag arbetat inom rehabilitering av personer som 

drabbats av stroke under flertalet år. De som drabbats kan göra det på olika sätt och får olika 

grad av svårigheter och komplikationer såsom t.ex. halvsidesförlamning och afasi. Många 

lider dock även av dolda funktionsnedsättningar som bl.a. depression, yrsel, synfältsbortfall, 

nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, trötthet. I de flesta fall kommer 

symtomen snabbt, dvs. inom loppet av sekunder eller inom några timmar. Ibland kan dock 

detta ske mera successivt eller i etapper under en till flera dagar. De vanligaste symptomen 

vid en stroke är halvsidig förlamning, känselnedsättningar och domningar, synrubbningar, tal- 

och språkrubbningar (afasi), balansrubbningar och svårigheter att styra rörelserna, blixtrande 

huvudvärk. TIA (transitorisk ischemisk attack) är en övergående cirkulationsstörning i 

hjärnan, men skall ses som en varningsklocka för ett hotande stroke. Trots att stroke är en av 

våra största folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig om riskfaktorer, 

insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser. Genom rehabilitering kan många återfå 

sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa (Strokeförbundet, 2008). 

  

Jag har under mitt arbetsliv träffat många anhöriga och mött dem under en svår tid då deras 

närstående insjuknat och fått rehabilitering. Vad som väckts hos mig är en stor beundran över 

hur vissa anhöriga hanterar och klarar av den svåra situation som de försätts i samt hur de 

sedan klarar av att hantera sin förändrade livssituation. Vissa får göra större förändringar i 

sina liv pga. att den närstående drabbats och inte kan bli fullt återställd, andra anhöriga 

behöver ej förändra något alls i sin livssituation. På den rehabiliteringsavdelning jag har 

arbetat så har jag som regel mött personer som drabbats svårast av stroke och behöver 

rehabilitering under en längre tid.  

 

I denna studie har jag valt att fokusera på anhöriga där en närstående drabbats av stroke, ej de 

som drabbats av yttre trauma (våld) eller de med medfödda hjärnskador. Enligt 

Världshälsoorganisationen (2008) så definieras stroke som nedan;  

 

”snabbt utvecklande kliniskt tecken på fokal eller global störning i 
den cerebrala funktionen, med symptom som varar under 24 
timmar eller längre, eller leder till döden, med ingen uppenbar 
orsak annan än av vaskulärt ursprung.” 

(Världshälsoorganisationen, 

2008) 
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Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn som innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning. 

Den drabbade insjuknar akut och symptomen är fokala vilket innebär att en begränsad del av 

hjärnan påverkas. Hjärnan är i behov av en ständig tillförsel av blod som innerhåller syre och 

glukos, vid emboli eller blödning i hjärnans blodkärl hindras tillförseln och syrebrist uppstår 

med hjärnskada som följd. Vid de tillfällen symptomen är kortvariga och övergående anses 

det vara en Tia-attack (transitorisk ischemisk attack) som oftast varar några minuter. En ”Tia” 

anses inte vara förenlig med hjärnskada men det är dock en varningssignal för stroke. Ca: 

8000 drabbas av ”Tia” per år i Sverige. Stroke eller slaganfall är en av de vanligaste orsakerna 

till neurologiskthandikapp hos vuxna. Ca: 30000 svenskar insjuknar varje år och därav får ca: 

20000 personer stroke för första gången. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år. De 

som drabbas av stroke kan bland annat få nedsatt rörelseförmåga, känselbortfall samt 

talsvårigheter. 85% av de som drabbas får en hjärninfarkt och 15% av de som drabbas får 

hjärnblödning (Strokeförbundet, 2008). 

  

Hjärninfarkt orsakas av att ett blodkärl har blivit igentäppt, vilket leder till att 

området ej får något syre och näring. Nervcellerna i detta område skadas eller 

dör ut på några få minuter och det leder till att de funktioner som styrs från 

det skadade området i hjärnan ej kommer att fungera som förut på grund av 

”proppar” (koagulationer). Emboli är en vandrande propp som åker runt i 

kroppen och kan fastna och täppa till ett kärl var som helst i kroppen. En 

trombos är en propp som utvecklas i ett förträngt kärl (Strokeförbundet, 

2008). 

 

Hjärnblödning innebär att ett förkalkat blodkärl i hjärnan brister. En annan orsak till blödning 

kan även vara aneurysm dvs. ett brock som blivit försvagat och brister (Strokeförbundet, 

2008). 

                       

ADL står för Aktiviteter i dagligt liv eller allmän daglig livsföring. Detta syftar till de 

grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt liv. 

Aktivitetsområden som beaktas inom detta begrepp är personlig hygien, kommunikation, att 

äta, boende, fritid, arbete och utbildning (Wikipeda, 2008). 
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1.1. PROBLEMFORMULERING 

Att som anhörig se sin partner/närstående insjukna i en stroke kan vara en svår process att ta 

sig igenom och att acceptera. En naturlig följd för såväl närstående som den drabbade är olika 

typer av krisreaktioner som bl.a. chock och sorg, samt påfrestningar att möta omgivningens 

reaktioner. Jag anser därför att det är viktigt att få ökad förståelse för hur dessa personer 

upplever och hanterar sin situation. 

 

1.2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur anhöriga till personer med stroke hanterar 

och bemästrar sin situation. Ett mindre delsyfte var att undersöka om de intervjuade männens 

coping skiljde sig åt från kvinnornas. 

 

• Vika copingstrategier använder anhöriga sig av? 

 

 

2. METOD 

2.1. KVALITATIV METOD 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod för att så långt som möjligt nå en ökad 

förståelse för de anhörigas upplevelse. Det centrala med den hermeneutiska metoden är 

tolkningen av texter och att hitta ytterliga betydelser och innebörd av den 

verklighetsbeskrivning man tagit del av är grunden till denna tolkning (Berglund 2000:53). 

Berglund lyfter även fram ett resonemang kring den dubbla hermeneutiken som betonar att 

meningen med forskningen inriktas på att förstå den förförståelse som individen har för sitt 

handlande. Ett flexibelt öga som ser flera saker samtidigt behövs när vi skall studera 

mänskliga processer (Berglund, 2000). 

 

Den kvalitativa intervjun är ickestrukturerad vilket innebär att man inte från början exakt kan 

veta vilka frågor som är mest relevanta. Därmed är det fritt att följa upp intervjupersonernas 

berättelser och be dem fördjupa sin berättelse mer inriktat mot studiens syfte, som intervjuare 

är man därför en medspelare i samtalsprocessen (Svensson & Starrin, 1996). 

 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forsknings intervjun bygger på vardagens samtal samt 

att ämnet är intervjupersonens livsvärld och personens egen relation till det. Berglund (2000) 
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betonar att målet med den kvalitativa metoden är att påvisa den mångfald av sanningar som 

finns dvs. att det inte bara finns en enda sanning, han menar att personerna själva som är 

experter på sina liv och vi som skall tolka deras förståelse av den egna livsvärden.  

 

2.2. FORSKNINGSETIK 

I min studie har jag beaktat de forskningsetiska principerna utifrån vetenskapsrådets principer 

(Vetenskapsrådet, 2002), de delas upp i 4 huvudkrav vilka är: 

 

1) Informationskravet: Jag skall som forskare informera om forskningens syfte samt att 

informera respondenten om dennes uppgift i studien, upplysa om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när dem vill. 

 

2) Samtyckeskravet: Deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan, detta betyder 

att jag inhämtar respondenternas samtycke till medverkan i studien, samt att de medverkande 

har rätt att bestämma över hur länge de deltar samt på vilka villkor. De har även möjligheten 

att avbryta sin medverkan utan negativa följder, det vill säga att de ej får utsättas för 

påtryckningar vid ett sådant beslut. 

 

3) Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta 

del av dem, detta innebör att jag avidentifierar personerna när deras uppgifter används i 

studien samt att inget av grundmaterialet kommer att sparas t.ex. kommer jag att radera mina 

inspelade interjuver. 

 

4) Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål, detta innebär att jag inte kommer att använda deltagarnas information i 

annat syfte än till min studie. 

 

Alla dessa forskningsetiska krav är av stor betydelse. Jag fann i min studie att framför allt de 

anhörigas konfidentialitetsskydd och att de själva fått avgöra sin medverkan har varit oerhört 

viktiga. Jag har även skyddat materialet genom att ingen annan har haft tillgång till banden 

eller utskrifterna, samt att banden raderats så snart analyseringen och utskriften av denna vara 

klara. 
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2.3. URVAL 

I studien har en kurator som arbetar på en stroke-rehabiliteringsavdelning frågat personer som 

drabbats av stroke om de var villiga att medverka i denna undersökning. Kontakt togs även 

med strokeförbundet för att se om det fanns några intresserade som kunde delta i 

undersökningen. Detta ledde fram till att jag fick tillgång till 5 personer som jag kunde 

intervjua, varav 2 kvinnor och 3 män. I studien har jag valt att fokusera på anhöriga till 

personer som har drabbats av en stroke som är i arbetsför ålder dvs. mellan 18 till 65 år. De 

anhöriga jag intervjuade var mellan 40-50 år. Majoriteten av tidigare forskning är mer inriktad 

på äldre, därför har jag gjort denna avgränsning. Jag har även valt att inte referera till äldre 

litteratur än från 1999 för att avgränsa min sökning samt för att få så aktuell forskning som 

möjligt.  

 

De personer jag intervjuade träffade jag i den miljö de ansåg var bäst för dem. I vissa fall har 

vi träffats på en neutral plats, ibland på rehabiliteringscentret eller i deras hem. De 

informerades om syftet med studien, möjligheten att när de ville under studiens gång dra sig 

ur samt att allt som sades och bandades under intervjuerna skulle bevaras konfidentiellt och 

sedan raderas. Jag informerade även deltagarna att de uppgifter som jag samlar in endast får 

användas i min studie inte i något annat syfte. 

 

2.4. ANALYSPROCESSEN 

Jag har djupintervjuat fem personer, tre män och två kvinnor som var mellan 40-50 år, partner 

till den som drabbats av stroke, och vid intervjutillfället bodde deras närstående hemma. För 

att bevara deras konfidentialitet är presentationen av dessa personer inte mer djupgående. Jag 

spelade in intervjuerna på band och skrev sedan ner dessa för hand. Utskrifterna analyserade 

jag sedan utifrån Lazarus & Folkmans (1984) copingteori samt utifrån forskning som jag 

redogör för nedan i avsnittet tidigare forskning. Resultatet sammanställdes i en resultat- och 

analysdel. Resultatet redovisas dels som citat, dels genom att jag återger delar av intervjuerna 

i löpande text. Vissa av citaten föregås ibland av ett K eller ett M. Detta står för Kvinna 

respektive Man. I de fall det fanns teorier att koppla samman med intervjuerna försökte jag 

göra detta. Samtidigt kan detta vara svårt då det, som jag tidigare skrivit, saknas forskning på 

yngre personer inom detta område.  Jag delar in detta avsnitt i tre teman. Dessa teman är 1) 

Parrelation/Familj, 2) Socialt nätverk och 3) Samhällsstöd. Detta utifrån Loid & Gurners 
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(1999) teori om strokevårdens tre faser, de faser som enligt dem utsätter vårdaren för nya 

utmaningar vilka är akuta insjuknandet, rehabiliteringen och återvändandet till hemmet.  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning belyser vikten av att nära anhöriga får rätt information såväl i det akuta 

som under rehabiliteringen samt efter att den som drabbats av stroke har skrivits ut från hälso- 

och sjukvården till hemmet. När den drabbade och dennes anhöriga kommit hem väntar den 

omvårdnad och stöd som erbjuds från hemkommunen i det existerande samhällsstödet. Nedan 

följer en kortare sammanfattning av vad anhöriga upplever sig vara i behov av utifrån olika 

temaområden. 

 

3.1. INFORMATION 

Få anhöriga upplever att de behöver mer information om stroke eftersom många i Axelssons 

studie (2002) uppgav att de levt så många år med den som drabbats av stroke att de redan 

hunnit se alla sidor av sjukdomen. O´Connell & Baker (2004) betonar att utifrån det stora 

antalet personer som idag har blivit funktionshindrade pga. Stroke så är det viktigt att hälso- 

och sjukvårdens professionella stödjer anhörigvårdare så att de kan anpassa sig till sin roll och 

utveckla coping strategier som stöttar deras välmående. Det är t.ex. viktigt med ett material 

vid utskrivning som informerar om stroke överlevarens behov samt information om olika 

strategier som kan underlätta för vårdarna att hantera och klara av sin nya vårdarroll.  

 

3.2. AVLASTNING 

Vad som genomgående framkommer i tidigare forskningar är att anhöriga upplever ett behov 

av avlösning/avlastning minst vid något tillfälle per vecka. Axelsson (2002) belyser att det 

framförallt är männen som uttrycker detta behovet då de som regel upplever att de vill ha 

avlösning oftare än vad kvinnorna uppger sig vara i behov av. 

 

3.3. DET SOCIALA NÄTVERKET 

Detta upplevs som en stor och betydelsefull faktor som efterfrågas. Möjligheten att prata med 

andra i liknande situationer utanför släkt och vänner hade en stor betydelse för individerna. 

(Axelsson, 2002). Larsson & Nilsson (1998) lyfter fram betydelsen av nätverket för anhöriga 

och andra närstående när en människa drabbas av stroke. De betonar även att det uppkommer 

svårigheter kring hur föräldraskapet förändras när personen drabbats dvs. att den ena parten 
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får en större ”börda” på grund av att de sysslor som tidigare delats dem emellan nu skall 

skötas av en person.  De belyser även svårigheten då en ensamstående drabbas, då man har 

större behov av ett starkt nätverk som stödjer hela livssituationen. 

 

Loid & Gurner (1999) lyfter fram anhörigas situation under hela processen från det akuta 

insjuknandet till vården i hemmet. O´Connell & Baker (2004) lyfter även dem fram en typ av 

indelning i faser. Denna fokuserar på hur strokevården hanteras genom tre faser; omvårdnad, 

rehabilitering och i samhället. Varje fas presenterar vårdaren för nya utmaningar. Hur 

vårdarna hanterar dessa faser borde vara av stort intresse för vårdpersonalen då detta kan 

erbjuda användbar insikt om hur som kan hjälpa hälso- och sjukvården att utveckla strategier 

som kan stötta vårdarna i sin roll. Dessutom kan information om hur vårdarna hanterar 

situationen (faserna) bilda grunden för vad informationsmaterial skulle kunna innehålla. 

Studier som stödjer detta indikerar att vårdare till strokeöverlevare har sökt sig till andra 

strokevårdare och har föreslagit att erfarna vårdare erbjuder information till nya vårdare och 

hjälper dem hitta och etablera strategier för att hantera sin nya vårdarroll dvs. copingstrategier 

(O´Connell & Baker, 2004). 

 

Under det akuta skedet har det framkommit att de flesta anhöriga upplever personalen fylld av 

stress men att de som oftast var vänliga. Det framkom att anhöriga upplevde det som jobbigt 

att hela tiden möta ny personal då de kom på besök och att personalen endast fokuserade på 

den medicinska problematiken (Loid & Gurner, 1999). 

 

Den geriatriska och neurologiska rehabiliteringen upplevde de flesta anhöriga som lugnare, 

där tempot sänktes på vårdavdelningen. Personalen upplevdes som vänlig och de flesta 

anhöriga hade fått deltagit i vårdplaneringsmöten vilket de upplevde som positivt. 

Hemgången planerades i förväg med hembesök samt bostadsanpassning vid behov. En del 

anhöriga upplevde dock att kliniken stressat fram hembesök alldeles för tidigt. En del 

anhöriga uppgav även att de upplevde att de saknade psykologiskt stöd från kliniken. Det 

framkom även att de anhöriga där den stroke drabbade vårdades kommunens sjukhem för 

rehabilitering inte kände sig nöjda då de ej behövde stressa fram ett beslut om något 

permanent boende (Loid & Gurner, 1999). 

 

När den drabbade återvänt till hemmet framkom det att anhöriga (partners) uttryckte att de 
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hade behov av stödkontakt både för sin egen del men även för den drabbade. De betonade att 

de behövde samtalskontakt för att reda ut situationen utifrån att de kände sig slitna. Den 

drabbades barn uttryckte som regel att de önskade att denne fick ytterligare rehabilitering som 

t.ex. promenader utomhus eller möjligheter att skapa nya sociala kontakter för att bryta social 

isolering. För många partners så hade rollerna i hemmet bytts ut, den anhörige fick nu ta på 

sig en ytterligare roll, som den strokedrabbade tidigare hade, det kan t.ex. handla om att sköta 

ekonomin eller köra bil. Situationen i hemmet upplevdes oftast som betungande och orolig då 

de flesta inte hade några hemtjänstinsatser, vilket naturligtvis försvårades ännu mer då de 

anhöriga själva hade egna sjukdomar. Det poängteras i studien att det var först i hemmet som 

effekten av skadorna efter en stroke visade sig tydligt. Detta gällde såväl fysiskt som psykiskt 

och även socialt. Övervägande delen av de strokedrabbade och deras anhöriga pekade på 

psykiska problem och problem med sysslolöshet och social isolering, detta oavsett 

boendeform och familjeförhållanden. För de som drabbats av perceptuella/kognitiva 

svårigheter och för de med afasi var dessa ovan nämnda svårigheter särskilt framträdande. 

Den fortsatta träningen som fanns att tillgå efter slutenvårdsrehabiliteringen upplevdes av de 

flesta strokedrabbade och anhöriga som otillfredsställande och otillräcklig (Loid & Gurner, 

1999). 

 

3.4. ANHÖRIGAS HANTERING AV STROKE 

O´Connell & Baker (2004) påvisar i sin analys att anhöriga upplever en stor osäkerhet kring 

sin roll som vårdare och om framtiden och att de använde ett antal copingstrategier för att 

klara av sin vårdarroll. Vårdarna kastades ofta in i sin roll som de i regel var dåligt förberedda 

inför och tvingades lära sig simma eller sjunka. Vissa vårdare indikerade att de ofta känt att de 

ej haft något val i att ta sig an sin nya vårdarroll. De uttryckte höga nivåer av osäkerhet vad 

gäller sin framtid. 

De flesta anhöriga i Axelssons (2002) studie har en realistisk syn på tillvaron och framtiden 

som följer med denna, då de som regel levt länge med den som drabbats av stroke. De 

copingstrategier som O´Connells & Bakers studie kom fram till att de anhöriga vårdarna 

använde var: 

 

Fortsätta vara positiva; Många nya vårdare försökte hantera situationens osäkerhet och den 

första chocken med att försöka vara positiva och tro på att den drabbade skulle förbättras. De 

försökte se på situationen ur ett vidare/längre perspektiv och att inte överväldigas av hela 
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situationen genom att ta en dag i taget. Detta involverade att ha realistiska förväntningar på 

stroke överlevarens möjliga rehabiliteringsnivå (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Anpassa sig till förändringar; Hur vårdarna anpassade sig till sin nya roll skilde sig åt och 

berodde ofta på deras egen personlighet, robusthet och motiverande faktorer. Vissa vårdare 

betonade att då de hade ett litet val kring sin roll så var det bara att jobba på. Vissa talade om 

att de fann en inre styrka som de tidigare ej upplevt (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Förändring i sin anställning; Vissa vårdare förändrade minskade ner på sina arbetstimmar 

eller fann ett nytt deltidsarbete för att ta hand om sin drabbade familjemedlem. Vissa vårdare 

uppgav att de kände sig förändrade av betydelsen som det hade fått att bli vårdare till den som 

drabbats av stroke, och som påtvingats dem och förändrade deras anställning. Vissa uppgav 

att de kände sig arga, medan andra fortsatte vara positiva trots deras förändrade 

omständigheter (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Humor; Många vårdare såväl nya som erfarna använde sig av coping som en strategi där de 

skrattade och skämtade om olika ämnen. Många uttryckte en önskan om att behålla ”det 

normala” och vissa var tröstade av att den drabbade kunde återvända hem till familjen. 

Generellt uttryckte vårdarna att den drabbade behövde någonstans att vara på dagarna för att 

ha något att göra eller för att vara social med andra människor. Vissa vårdare önskade att den 

drabbade fick träffas och umgås med andra med liknande funktionshinder/möjligheter medan 

andra ville överbrygga funktionshindret genom att delta i alldagliga aktiviteter som de flesta 

gör (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Att stänga av; Erfarna vårdare uttryckte att de hade behov av att stänga av helt emotionellt 

från vårdarrollen för att ladda batterierna. Detta innebar att engagera sig i någon form av 

aktivitet vid sidan av omvårdnaden om den stroke drabbade och inte känns skuld i det. Tiden 

ute innebar även ett långtidsavbrott från den drabbade vilket innebar tid för avslappning och 

avlöst från den oundvikliga vårdarrollen. Flera vårdare med erfarenhet uppgav vikten av att ta 

semester utan den drabbade, vilket erbjöd dem tillfälle till ett långt avbrott från att vara 

vårdare för den strokedrabbade, medan andra upplevde att det var positivt och omväxlande 

från vardagsrutinerna att ha semester tillsammans med den som drabbats av stroke. De som ej 
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tog tid från sin vårdarroll uppgav att de var mer trötta och irriterade (O´Connell & Baker, 

2004). 

 

Använda familjestöd; ett antal av vårdarna belyste värdet av att ha stöd från sina 

familjemedlemmar och vänner. Typen av stöd varierade mellan familjer och inkluderade hjälp 

med hushållsarbete, omvårdnaden av den strokedrabbade, ekonomiskt stöd och finansiellt 

stöd. Både nya och erfarna vårdare diskuterade hur brist på familjestöd påverkade negativt på 

vårdaren och den drabbades liv. Det fanns en avigsida till familjestödet när stödet snarare 

stressade vårdarna. Vid tillfällen kunde olika åsikter kring om stroke drabbade skulle bo på 

sjukhem eller diskussion kring dess omvårdnad bli påfrestande för vårdaren. Vissa 

familjemedlemmar hindrade vårdarens möjligheter genom att inte erbjuda något stöd eller 

genom försök att driva bort vårdaren (O´Connell & Baker, 2004). 

 

3.5. GENUS 

Anhöriga som deltog i ett stöd och utbildningsprogram hade mer kunskap om stroke efter ett 

år än vad kontrollgruppen hade (den grupp som inte erbjudits någon specifik utbildning eller 

stöd). Ingen skillnad återfanns i studien vad gäller psykologisk hälsa. Deltagarna uppskattade 

gruppsessionerna och uppmärksamheten från hälso- och sjukvården. 

Anhöriga till manliga strokepatienter rapporterade en större negativ påverkan på sin 

livssituation än vad anhöriga till kvinnliga strokepatienter gjorde. Det fanns även ett 

signifikant förhållande mellan patientens grad av depression och fysisk funktion ADL 

(Aktiviteter i det dagliga livet). De som hade mindre försämring i sin ADL hade större 

depression än de med en större försämring av sin ADL (Franzén-Dahlin, 2007). 

 

3.6. SAMHÄLLSSTÖDET/PRIMÄRVÅRDEN 

Stroke är en stor kronisk sjukdom och funktionshinder och är känd att ha en stor påverkan på 

livet hos stroke överlevare samt deras vårdare. Det krävs att familjemedlemmar att de 

erbjuder ökad komplex vård i hemmet till sina anhöriga med hälsoproblem vilka tidigare 

skulle ha behandlats av hälso- och sjukvården. Det finns idag ökat bevis som indikerar på att 

behovet hos vårdare till stroke överlevare inte tas upp (belyses). Studier har rapporterat att 

strokeöverlevare och deras vårdare upplevde det som stressfyllt att personen blev utskriven 

från sjukhuset samt att informationen de fick om stroke och dess långsiktiga utgång var 

bristfällig och att det fanns en stor osäkerhet i relationen till hälso- och sjukvården.  En nylig 
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studie av make/maka vårdare rapporterade att denna grupp upplevde en lägre nivå av 

psykologiskt välmående (O´Connell & Baker, 2004). 

 

På grund av brister på akuta, rehabiliterings- och permanenta platser så förlitar man sig 

alltmer till familjemedlemmar att sköta om sina anhöriga i hemmet. Därför är det viktigt att 

familjemedlemmar hanterar och klarar av vårdarrollen utifrån hur vårdsystemet ser ut i dagens 

samhälle (O´Connell & Baker, 2004). 

 

Vad som även betonas är vikten av primärvårdens stöd till anhöriga. Anhöriga har ofta 

uppgett att de upplevt en känsla av utanförskap i samhället. Anhöriga ville att någon skulle 

fråga dem kring deras mående. I detta arbete har primärvården ett stort ansvar (Axelsson, 

2002). De anhörigas situation är svår och påfrestande. 

 

Franzén-Dahlin (2007) har i sin avhandling försökt att identifiera viktiga faktorer i 

livssituationen hos makar till strokedrabbade personer genom att utvärdera ett stöd- och 

utbildningsprogram som studerade makars psykiska hälsa. Den gemensamma faktorn som 

framkom var det upplevda behovet av stöd hos de anhöriga (signifikanta andra) och detta var 

mer tydligt bland de som drabbas av stroke och även depression och afasi. De som levde med 

en person som drabbats av afasi så framkom det även att upplevd personlighetsförändring och 

att leva med patienten var faktorer som hade en negativ effekt på livssituationen hos de 

anhöriga. Generellt välmående och förekomst av sjukdom hos sin make/maka var de mest 

tydliga faktorerna av psykologisk hälsa under det första året.  
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4. COPINGTEORI 

Begreppet coping har tidiga rötter i den psykoanalytiska teorin, framförallt genom Sigmund 

Freuds beskrivning av olika försvarsmekanismer. Han menade att dessa försvarsmekanismer 

fungerade som omedvetna barriärer skapade av Jaget, mellan individen och den yttre 

verkligheten. Sitt nuvarande innehåll fick inte begreppet coping förrän vid slutet av 1960-

talet, då Richard Lazarus presenterade sin teori om stress och coping.  

Carlsson, Hjelmquist & Lundberg (2000) hänvisar till Lazarus och Folkmans (1984) 

definition av coping:  

 

”As constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or 

exceeding the resourses of the person.” 
 

Det framgår således att coping handlar om människors sätt att hantera och bemästra krav som 

upplevs som påfrestande på de egna resurserna. Dessa krav kan vara inre eller yttre och 

handlar om att använda sig av kognitiva och/eller beteendemässiga ansträngningar för att 

hantera dessa upplevelser Carlsson, Hjelmquist & Lundberg (2000). 

 

4.1. PROBLEMFOKUSERAD COPING 

Problemfokuserade copingstrategier är mer handlingsbaserat och innefattar de ansträngningar 

en person gör för att hantera ett problemfyllt förhållande mellan individen och situationen. 

Personen försöker påverka sin omgivning genom att förändra den stressfyllda situationen 

genom att använda sig av konstruktiva strategier för problemlösning. Detta som hjälp till att 

anpassa sig till den uppkomna situationen och ändå behålla en reell uppfattning om 

verkligheten. I problemfokuserad coping försöker individen att konfrontera problemet eller att 

praktiskt hantera situationen, t.ex. genom att söka mer konkret information om problemet 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

 

4.2. KÄNSLOFOKUSERAD COPING 

Känslofokuserade copingstrategier används av personer för att uppnå en inre känslomässig 

jämnvikt och befrias från en påfrestande stresskälla. Till skillnad från problemfokuserade 

copingstrategier försöker individen att ändra känslans karaktär, snarare än att praktiskt 

försöka lösa det som orsakat känslan. Detta kan även jämföras med psykoanalysens 

försvarsmekanismer, och syftar till att minska den inre psykologiska obalansen t.ex. genom 
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distansering, förnekelse eller självkontroll. Det kan även innebära att personen accepterar det 

som händer omvärderar den stressfyllda situationens betydelse eller söker socialt stöd i sin 

situation (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

4.3. VAL AV COPINGSTRATEGIER 

Lazarus & Folkman (1984) menar att dessa olika copingstrategier kan användas i kombination 

med varandra, dvs. att de ej utesluter varandra. Däremot kan detta göra att det blir svårt att se 

en tydlig gräns mellan de problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategierna. Vad 

som även betonas är att ingen av dessa strategier skall ses som bättre eller sämre. Det som 

avgör strategins framgång och effektivitet är beroende av i vilket sammanhang det används 

samt på personens tankar och handlingar i den specifika kontexten samt hur den stressfyllda 

situationen kan förändras. Coping är en process som är föränderlig över tid. 

 

5. RESULTATREDOVISNING & ANALYS 

5.1. PARRELATION/FAMILJ 

Före insjuknandet levde de 5 intervjupersonerna ett normalt familjeliv. De åkte på 

semesterresor och hade gemensamma intressen. Fördelningen i hemmet var ganska 

traditionell, kvinnorna skötte städning och matlagning och männen tog hand om de tekniska 

bitarna. Männen och kvinnorna fördelade ansvaret jämlikt t.ex. barnens olika aktiviteter. 

 

K: ”Det var mycket skjutsningar till innebandy och fotboll, så vi turades om att skjutsa 

barnen” 

K: ”Mycket av hemmets ansvar låg på mig. Men vi hade själva valt detta, så det fungerade 

bra.” 

 

En av männen berättar att det på grund av hans jobb var frun som ”drog det tyngsta lasset” 

hemma. 

 

Det som enligt mig ser ut att vara gemensamt för de fem anhöriga är att alla var i 

chocktillstånd i det akuta stadiet: 

 

M: ”Allt är liksom ett kaos, man fattar ingenting” 

K: ”Livet vändes upp och ned på en sekund” 
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En av männen beskrev att han upplevde att han befann sig i detta tillstånd och att det varade i 

ungefär en månad. De första dygnen satt han och tänkte på om han skulle behöva ta beslut om 

att ”stänga av den där apparaten”. Han frågade läkaren rakt ut hur det skulle gå med hans fru 

och hade fått svaret att det inte såg så bra ut. Väl hemma väcktes hoppet då han såg hur frun 

rörde på ett finger: ”… då kom det igång, det där hoppet…”  

 

 O´Connell & Baker (2004) talar om olika copingstrategier som anhöriga använder för att 

klara av den förändrade situationen. Deras undersökning visar hur de anhöriga upplever att de 

kastats in i en ny roll som vårdgivare. 

 

Under det akuta stadiet kan jag se att både kvinnorna och männen använde sig av vad Lazarus 

& Folkman (1984) kallar problemfokuserad coping. De började bland annat att söka efter 

information:   

 

K: ” Jag hade koll på allt: Journaler, röntgenbilder… allt” 

M: ”Jag gick på kurser om hjärnan och jag gick på möten och lyssnade in mig, vad det var 

för något… och då vet man vad det handlar om… och jag tror att man får mer acceptans. Vet 

man inget då har man svårt att acceptera” 

 

En man beskriver hur han i början valde att jobba och ”vara borta”. Han grävde ner sig i jobb 

och i huset: ”Det var tur att man hade stugan, då var man där och byggde. Man jobbade som 

en galning för att få något annat att tänka på” Han hade en förstående chef som möjliggjorde 

att han kunde jobba ett antal dagar för att sedan försvinna. Genom detta fick han en 

avkoppling från att bara sitta med frun. Detta lyfter flera forskare fram, bl.a. O´Connell & 

Baker (2004) kallar detta för att stänga av och ladda batterierna och Lazarus och Folkman 

(1984) talar om en typ av försvarsmekanism som innebär att man distanserar sig från 

problemet. 

 

Kvinnorna i min studie använder sig av olika copingstrategier, bl.a. så var en kvinna mycket 

ute och motionerade med sina vänner. Hon började även arbeta tidigt, redan efter en månad: 

”Jag måste ha ett liv”. Här kan paralleller dras till O´Connell & Baker´s forskning (2004) om 

att fortsätta vara positiv, men framför allt behovet av att stänga av, ladda batterierna utan att 

känna skuld. Denna kvinna fick mer kraft och ork att sköta om sin närstående på ett så positivt 

sätt som möjligt, genom denna strategi. 
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En kvinnas styrka och försvar var att hon kunde leva för stunden: ”Första dagarna överlevde 

jag timme för timme, sen blev det dag för dag och fortfarande kan jag känna ibland när jag 

går och lägger mig… att jag överlevt ännu en dag”. I O´Connell och Baker´s forskning 

belyser detta som ett sätt att fortsätta vara positiv, att ta en dag i taget. Kvinnan talar även om 

styrkan i hennes familj. Det visade sig bland annat genom att de firade tre födelsedagar på 

sjukhus. Även denna strategi är ett sätt som anhöriga använder sig av för att fortsätta vara 

positiva, vilket O´Connell & Baker´s (2004) teori betonar. 

 

En av männen i min studie tog redan i den tidiga delen av processen ett avgörande beslut: 

”Jag tänkte allt är kört. Det gäller att göra allt på en gång, så jag bestämde mig för att jag 

skulle gå vidare och förverkliga de vi tänkt, så gott jag kan på mitt sätt”. Han påminner sig 

även om de diskussioner han och frun hade innan de drabbades av stroken: ”… vi hade sagt 

att om det hände mig något , ge mig några hela och rena kläder och fortsätt att leva….” 

O´Connell och Baker (2004) talar om att vårdarens anpassning till sin nya roll och att 

förändringar har att göra med deras egen personlighet, robusthet och motiverande faktorer. 

Vill jag köpa en motorcykel nu och känner jag för det och har pengar så har jag gjort det. 

Man sparar inte så mycket … man lever i nuet! Tidigare planerade man, man skulle göra det 

och det. Nu tar man dagen som den kommer. Jag planerar inte så mycket.” De talar också om 

att många vårdare använder humor och skämt som copingstrategi. Vid ett tillfälle sade 

mannen till en kompis: ”Det är inga fickor på den där träfracken…”  

 

Tidigare forskning (Loid & Gurner, 1999) lyfter fram de förändrade rollerna som blir i en 

parrelation efter en stroke. Detta kan även ses i denna studie när den anhörige fått ta på sig 

ytterligare uppgifter som den strokedrabbade tidigare skött. 

 

K: ”På julafton gick värmen sönder, det blev iskallt. Jag lyckades hitta en rörmokare… ja det 

här med de tekniska bitarna skötte han”  
M: ” Ja det här med matlagning, det blir ju inte direkt någon gourmétmat” 
 

Larsson & Nilsson (1998) skriver om svårigheter som även uppstår i föräldraskapet. Detta 

framkommer även i min studie, där männen och kvinnorna upplevde att det kändes besvärligt 

att ensam ansvara och göra sådant som de tidigare delat ansvaret på: 
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K: ”Det var jobbigt när barnen började gymnasiet och alla fester då man skulle hämta dem 

mitt i natten.” 

M : ”Att ha tonårs döttrar och råka ut för detta i början av tonåren när dom behöver sin 

mamma och inte har någon att fråga…” 

 

5.2. SOCIALT NÄTVERK 

Larsson & Nilsson (1998) betonar betydelsen av ett fungerande socialt nätverk. Loid & 

Gurner (1999) poängterar i sin studie att det är först i hemmet som de fysiska, psykiska och 

sociala effekterna av stroken märks. Jag kan i min studie se att männen tar hjälp av sina 

föräldrar och svärföräldrar i större utsträckning än kvinnorna som ”fixar” det mesta själva. Å 

andra sidan berättar två av männen att de redan på sjukhuset planerade ombyggnationer för att 

handikappanpassa hemmet: 

 

M:  ”… nu hade jag väldigt tur att både min mamma och svärmor kom mellan varven och 

hjälpte till.” 
K: ” Det praktiska måste ju fungera ändå – allra helst när man har barn och det går ju inte 

att ge upp.” 

 

De intervjuade fick frågan om hur deras sociala nätverk förändrats efter den anhöriges 

insjuknande. En av de tillfrågade männen berättar att kompisarna inte har försvunnit, men att 

kontakten blivit mindre. Dels för att den anhörige och hans partner vill det, bland annat för att 

den drabbade lätt blir trött. ”Släktingar och bekanta har alltid funnits där och samtidigt har vi 

fått välja om vi vill träffas.” 

 

En av männen menar att det sociala nätverket naturligtvis har förändrats: ”… det går inte att 

komma ifrån. Visserligen har man alla vänner kvar. Det är ju bara det, de kan ju åka och 

göra saker och ting tillsammans... och så vet man att det klarar inte hon… det blir väldigt 

konstlat. Om man ska göra något udda blir det problem.” Han berättar att kompisarna ställde 

upp i början, men att hon (den stroke drabbade) var livrädd för att utsätta sig för sociala 

situationer eftersom hon inte kan prata ordentligt. Hon kan lyssna, men inte kommunicera, 

vilket leder till att hon sitter tyst. ”… och då är det inte så jävla lätt att sitta med en massa 

folk… ” Detta leder till att hon isolerar sig och försvårar möjligheterna att hitta på saker. 

Mannen kan inte tvinga henne att göra någonting. Loid & Gurner (1999) pekar i sin forskning 

på problem med social isolering som bland annat drabbar de med afasi. 

 

En av kvinnorna berättar att hon hade några få riktiga vänner som betydde mycket under 
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sjukdomstiden.  ”… det betyder mycket att man har någon vuxen att prata med.”  

 

En av männen hamnade i konflikt med sina svärföräldrar och senare även med sin egen 

familj. Enligt honom själv ”föll det inte i god jord” när han bestämde sig för att gå vidare. 

”Ja, släkten. Ja, jag vet inte vad man ska säga när det blev det här med … blev det ett krig…” 

Utifrån detta kan vissa paralleller dras till det O´Connell & Baker (2004) skriver om behovet 

av familjestöd. De talar om behovet av stöd från familjemedlemmar och att det vid vissa 

tillfällen uppstår diskussioner kring omvårdnaden av den anhöriga. 

 

En av kvinnorna är själv personlig assistent till sin anhörige. Hon har alltså förändrat sin 

anställning för att kunna ta hand om sin man, vilket även O´Connell & Baker (2004) betonar 

är vanligt förekommande. Hon tar ibland hjälp av andra personliga assistenter för att själv få 

uträtta vissa ärenden. Axelsson (2002) nämner i sin forskning att många anhöriga, då 

framförallt män, gärna vill ha avlastning varje vecka. Detta behov kan även ses i denna studie 

då en av männen jag intervjuat beskriver sin upplevelse av att ständigt vara tillgänglig: 

”Jag har telefonen på mig hela tiden så att hon kan nå mig, från det jag går till jobbet på 

morgonen till det jag kommer hem på kvällen… det hade jag inte innan.” 

5.3  SAMHÄLLSSTÖDET  

Upplevelserna av samhällsstödet och vården, både under de första dygnen och senare, skilde 

sig åt mellan respondenterna. En av kvinnorna upplevde att hela familjen fick god stöttning 

under de första veckorna. Efter den tiden lades resurserna på den som insjuknat: ” En stor 

brist i vården är att även anhöriga behöver ha stöttning och hjälp under en lång tid, kanske 

för alltid. Jag kände många gånger under sjukhus- och rehabiliteringstiden att personalen 

hellre undvek oss än att komma och prata… tyvärr så är det ibland hela familjer som behöver 

rehabiliteras.”  Loid & Gurner (1999) menar att de anhöriga tycker att personalen under det 

akuta skedet är stressade, men vänliga.  

 

En av männen beskrev samhällsstödet med dessa ord: ” Samhället kan vara väldigt grymt 

liksom. Det beror på vilken sida man ser det ifrån… som bara mellan Landsting och kommun. 

Där måste dem verkligen samarbeta mer. Den ena säger något, den andra hör inte. När min 

fru var här ville de få ut henne så fort som möjligt…” Mannen upplevde sig stressad eftersom 

det var så mycket som skulle göras om hemma innan frun kunde komma hem. Han tyckte att 

överlämnandet mellan landstinget och kommunen fungerade dåligt. Han uppgav att den 



MITTUNIVERSITETET   
Institutionen för hälsovetenskap 
 

 19 

information han fått handlade mestadels om hur hemmet skall handikappanpassas och 

information om den strokedrabbade hustruns omvårdnadsbehov. Dessa berättelser stödjer 

O´Connell & Baker´s (2004) teori om vikten av stöd till anhörigvårdare där 

informationsmaterial beskriver den strokedrabbades behov. Detta möjliggör för de anhöriga 

att utveckla väl fungerande copingstrategier. Information är enligt Axelssons (2002) viktigt, 

men det förutsätter även att den som får informationen är mottaglig för den.   

 

6. SLUTDISKUSSION 

6.1. METODDISKUSSION 

Forskaren väljer den kvalitativa intervjun när han/hon vill få en ökad förståelse för personens 

beteende, motiv eller personliga upplevelser. Denna förutsätter ett förtroligt förhållande 

mellan intervjuaren och respondenten. I samtalet som förs uppmuntrar intervjuaren personen 

att med egna ord berätta om sina erfarenheter och attityder som är relevant för det 

gemensamma intresseområdet. Här tillåts respondenten att uttrycka och fördjupa sina åsikter 

på ett friare sätt utifrån vissa aktuella tema områden (Halvorsen, 1992). 

 

Den kritik som kan lyftas fram vad gäller den kvalitativa intervjumetoden är att den insamlade 

informationen kan bli problematisk att klassificera samt ta lång tid pga. materialet blir för 

stort, vad som även kan tillägnas är att det är forskarens subjektiva tolkning av materialet som 

är själva analyseringen, vilket innebär ett svårt arbete att förhålla sig distanserad till data på 

ett professionellt sätt (Halvorsen, 1992).  

 

Validitet innebär relevans, det vill säga om den datainsamling som gjorts är relevant för den 

problemformulering som studien syftar till att arbeta med. Detta kan även ställas som en 

fråga, mäter jag det jag förutsatt mig att mäta? (Halvorsen, 1992).   

 

Kvale (1997) betonar att den kvalitativa metoden ser detta ur ett bredare perspektiv. Studiens 

validitet beror på hur forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet det vill säga hur hög 

reliabiliteten är. Reliabiliteten kan översättas med om hur pålitliga är mätningarna som gjorts i 

studien, detta skall belysa den vetenskapliga problemställningen (Halvorsen, 1992). 

 

Min ansats var inte att finna något generellt eller typiskt i denna studie, detta eftersom den 

kvalitativa metoden inriktar sig mer på den subjektiva upplevelsen och förståelsen av 
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fenomenet (Kvale, 1997).  

 

Innan jag började med detta arbete hade jag, som jag tidigare nämnt, flera års erfarenhet av att 

arbeta som underskötare på en rehabiliteringsavdelning. Jag såg och beundrade hur de 

anhöriga klarade av en ny och svår situation, hur de orkade gå vidare. Jag upplevde däremot 

att det fokuserades mest kring patienten, de anhöriga hamnade oftast i skymundan. Jag tänkte 

inte då på om de anhöriga var yngre eller äldre, men märkte en viss skillnad mellan hur män 

och kvinnor betedde sig i den nya situationen. Kvinnorna var mer överbeskyddande mot sin 

anhörige medan männen verkade mer sårbara.  

 

Mitt intresse att skriva om de anhöriga till strokedrabbade kom tidigt. Jag hade idéerna klara 

och trodde att jag redan visste vilket resultat jag skulle få. Jag trodde att männen skulle klara 

den nya situationen sämre än kvinnorna. Med sämre menar jag att de skulle ha svårare att till 

exempel klara hemsituationen och att de skulle vara sämre rustade för de förändringar som en 

strokedrabbad familjemedlem för med sig. Ytterligare funderingar som jag hade var om män 

som vårdare hade ett mindre socialt nätverk omkring sig samt om kvinnor som drabbades av 

stroke har större skam- och skuldkänslor, vilket försvårade för männen att bryta deras 

isolering. 

 

6.2. RESULTATDISKUSSION 

Det har varit svårt att dra tydliga slutsatser av undersökningen och att se någon tydlig skillnad 

mellan män och kvinnor, däremot en del likheter. Nedan har jag valt att beskriva vilka 

copingstrategier jag kan se att de anhöriga i min studie använder sig av. Sedan redogör jag för 

de skillnader jag uppmärksammat mellan män och kvinnor i min studie. Slutligen redogör jag 

för mina egna reflektioner kring hur jag anser att de anhöriga kan få hjälp och stöd med att 

utveckla sina egna copingstrategier för att på bästa sätt klara av sin nya situation.  

6.2.1. Vilka copingstrategier använder anhöriga sig av? 

Studien visar att både män och kvinnor använder sig av både problem- och känslofokuserade 

copingstrategier. De använder den växelvis och skiftade utifrån i vilket sammanhang eller i 

vilken situation de befinner sig i. Detta belyser även Lazarus och Folkman (2004). En man i 

min studie använde sig av en växelvis problem- och känslofokuserad copingstrategi.  Detta 

genom att han deltog i kurser och möten om hjärnan. Han lyssnade in sig och på så sätt fick 

han reda på vad det handlade om och större acceptans. Att han sökte informationen är, som 
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jag tidigare nämnt, ett exempel på problemfokuserad coping. Känslomässig coping handlar 

om den acceptans han på detta sätt uppnår. 

6.2.2. Skiljer sig val av copingstrategier åt mellan de intervjuade männen och kvinnorna? 

Jag har inte kunnat se någon tydlig tendens som visar att valet av copingstrategier skiljer sig 

åt mellan män och kvinnor. Både män och kvinnor använder sig av problemfokuserad coping 

t.ex. när de inhämtade information. Både kvinnorna och männen verkade kunna fokusera på 

det praktiska även om de gjorde det på olika sätt: Kvinnorna fokuserade på familjen, männen 

på ombyggnationer. Valet av copingstrategier tycks enligt min studie påverkas mer av 

personlighet än av kön.  Personligheten påverkas av många olika saker, till exempel arv och 

miljö och dessa aspekter finns inte med i min studie. Då antalet respondenter i min studie 

enbart var fem stycken går det förstås dock inte att generalisera resultatet. 

 

I min studie ser jag ingen tydlig skillnad mellan männen och kvinnornas copingstrategier.  

Både männen och kvinnorna påtalade att de behövde få distans till sin partner som de 

vårdade. Detta gjorde de på olika sätt, vissa valde att behålla sin anställning men upplevde 

trots detta att de var mer knutna till sin partner i hemmet än vad de tidigare varit. Den 

anhöriga kvinna som valde att arbeta som vårdare till sin make på heltid hade även hon ett 

stort behov av att komma ifrån och få distans och avlastning från situationen. En annan 

kvinna använde sig i stor utsträckning av det sociala nätverket, de motiverade henne till 

fritidsaktiviteter samt att återgå till sitt ordinarie arbete. En man hamnade i konflikt med sin 

familj och fattade tidigt ett beslut om att arbeta borta mycket och gå vidare för att distansera 

sig. Även humor och skratt samt vikten av att leva i nuet beskrevs av samtliga.  

 

Detta är ett exempel på att det kanske är personligheten som påverkar. Jag kan inte dra några 

slutsatser om det när det bara är en person som skiljer sig från de andra. För övrigt: Valet av 

copingstrategi kan, enligt mig, också ha att göra med graden av skadan som drabbat 

strokepatienten. Detta är en variabel som bör tas hänsyn till i ytterligare forskning. Jag har 

även lovat de intervjuade att inte röja allt för mycket kring deras identitet vilket gör det svårt 

att redogöra för graden av sjukdom i detta arbete, men självklart bör det vara en viktig aspekt 

när det gäller valet av copingstrategier.  

 

Det är omöjligt att i praktiken göra en jämförelse mellan anhörigas copingstrategier med den 

förutsättningen att de strokedrabbade har exakt samma skada. Mitt begränsade urval gör också 
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att varje enskild person påverkar resultatet. Deras förmåga att anpassa sig till förändringar 

kanske påverkar studien mer än vilket kön de har (O´Connell & Baker 2004). Detta är något 

att ta i beaktande. Vid ytterligare studier bör urvalet vara större för att minska denna 

påverkan.  

6.2.3. Egna reflektioner 

Det jag har sett i min studie är att det finns ett stort behov av att utöka hjälpen till de anhöriga. 

Stödet behövs i alla faser som de anhöriga befinner sig i. Loid & Gurner (1999) talar om att 

skapa nytt informationsmaterial samt att låta vårdarna möta varandra och utbyta erfarenheter. 

De informanter jag har intervjuat har haft lite olika tankar kring detta. En informant uttryckte 

en önskan om att hela familjen skulle få stöd under så lång tid de behövde. Detta anser jag 

påvisar ett behov av att sätta in resurser i tid och fånga upp deras hjälpbehov i tid. Idag pratar 

anhöriga till strokedrabbade med vänner, familj, frivilligföreningar samt ett visst stöd av en 

kurator. Jag anser att mer resurser borde prioriteras till aktiviteter för de anhöriga så de får en 

möjlighet att träffa varandra utan att den strokedrabbade är med.  

 

För de som söker mycket information krävs att det att det finns lättförstålig, och djupgående, 

information att ta del av bl.a. information om sjukdomen och de olika krisfaserna. 

Möjligheten att läsa tips från andra anhöriga och ta del av hur de har hanterat sina problem 

borde utvecklas. På den arbetsplats där jag jobbat med strokepatienter finns t.ex. böcker för 

barn. Genom detta kan de vuxna få hjälp med att svara på barnens frågor. Detta anser jag är 

bra för på så sätt kan hela familjen förstå och diskutera problemen som en stroke för med sig. 

Jag har uppmärksammat att det är fler och fler yngre som drabbas av stroke. Det viktigt att 

man tar hänsyn till detta i såväl arbetet och i forskningen. Det är viktigt att forskningen ser till 

de anhöriga, som ju också möter sitt livs största utmaning på många sätt. För att kunna 

utveckla informationsmaterial för yngre vill jag återigen påpeka att det krävs mer forskning 

som tar fasta på deras specifika situation. Äldre och yngre befinner sig trots allt i olika stadier 

i livet, med de utmaningar som det innebär.  
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INTERVJUFRÅGOR     BILAGA 

 

Före insjuknandet 

 

• Hur såg livet ut före insjuknandet? 

• Fördelning av uppgifter hemma? 

• Arbetstider? 

• Relationer till varandra? 

 

Under sjukdomstiden 

 

• Hur såg livet ut under sjukdomstiden? 

• Hur gjorde du för att bearbeta situationen och gå vidare? 

• Hur påverkades relationen mellan er under sjukdomstiden? 

 

Nutid 

 

• Hur ser du att detta påverkat dig och din livssituation? 

• Är det något du vill tillägga? 

 

Övrigt 

 

• Får jag återkomma till dig vid ytterligare frågor? Hur? 

 

 

Vid senare intervjuer tillkom en öppen fråga angående hur den anhörige upplevt 

samhällsstödet. 

 


