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Abstrakt 

Introduktion: När någon i ens närhet drabbas av stroke, kan innebära att närstående hastigt och 

oförberett hamnar i en ny okänd situation. För att kunna bemöta och hjälpa närstående snabbt och 

effektivt i krissituationen de finner sig i är det viktigt att vårdpersonalen fortlöpande identifierar be-

hov av information och stöd 

Syfte: Att belysa närståendes upplevelse av att ge vård och omsorg till någon som drabbats av 

stroke.  

Metod: Litteraturstudie baserad på 17 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Presenteras i två huvudkategorier: Att hantera en ny livssituation och Kontakter med vår-

den samt sex underkategorier: Anpassning och förändringar, Parrelation, Övermäktiga krav och att 

klara sig på egen hand, Isolering, ensamhet och betydelsen av socialt stöd, Information och utbild-

ning, Stöd i vårdarrollen.  

Diskussion/slutsats: Information och utbildning efterfrågas mest och upplevs som viktigt Därför är 

det viktigt som distriktsköterska att se samt förstå innebörden av de livsförändringar som närståen-

devårdare upplever och ta reda vilket behov av information och utbildning de behöver för att ge den 

bästa omvårdnaden. 

 

Nyckelord: familj, litteraturstudie, närståendevårdare, stroke, stöd, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Introduction: When a family member or a loved one suffers a stroke, it may mean that relatives 

suddenly and unexpectedly turn into a new unknown situation. To be able to respond and assist in-

formal caregivers quickly and efficiently in the crisis situation it is of great significance that health 

professionals continually identify the needs of information and support.  

Objectives: The purpose of this study is to highlight the caregivers experience of providing care to a 

family member or a loved one who suffered a stroke.  

Method: Literary survey based on 17 research articles. 

Results: Presented in two main categories: Dealing with a new life and Contact with health care and 

six subcategories: Adapting to the disabled, Living with a partner, Overwhelming demands and to 

cope with  their own, Isolation, Loneliness and the importance of social support, Information and 

education, Support in caring role.  

Discussion/conclusion: Information and education is often requested. It is important for the district 

nurse to see, understand and support the life changes that informal caregivers are experiencing, and 

find out what need of  information and training they need to provide the care.  

 

Keywords: caregiver, experience, littature, family, stroke, support,
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Introduktion 

Årligen drabbas ungefär 35 000 personer av stroke i Sverige, och trots att det är en vanlig dödsorsak 

överlever flertalet (Socialstyrelsen, 2007). Risken ökar med stigande ålder och flertalet är över 65 år. 

Många återhämtar sig och har möjlighet att leva ett förhållandevis normalt liv medan andra får be-

stående funktionsnedsättningar (Khumalo & Zungu 1995; Norving & Terént, 2001).  

Orsaken till insjuknande av stroke är hjärninfarkt eller hjärnblödning. Symtombilden i akutskedet 

varierar beroende på skadans omfattning och på vilken del av hjärnan som har drabbats. Insjuknan-

det i stroke kan variera beroende på grundorsaken men oftast kommer symtomen snabbt. Stroke kan 

ge symptom i form av känselnedsättning, som domningar eller svaghet i armar och ben eller förlam-

ning i ena sidan av kroppen. Förutom sådana specifika symtom leder hjärnblödning ofta till huvud-

värk, illamående/kräkningar samt påverkar medvetande. I akutskedet finns det även risk för allvar-

liga komplikationer såsom hjärtsvikt, hjärtinfarkt, lungproblem som inkluderar inflammation, aspi-

rationssvårigheter samt trombos i nedre extremiteterna (Ericsson & Ericsson, 2008, s.230-231; 

Norrving & Terént, 2001, s.21, 23, 28; Socialstyrelsen, 2004). 

Vanliga konsekvenser efter en stroke är svaghet och förlamning i ena kroppshalvan, känselnedsätt-

ningar, domningar, balansrubbningar, störningar i förnimmelse samt iakttagelseförmåga. Konse-

kvenserna kan även innebära bristande sjukdomsinsikt och personlighetsförändringar (Eriksson & 

Eriksson 2008, s.227; Norrving & Terént, 2001, s. 23-28; Socialstyrelsen, 2004). Den som drabbas 

av stroke upplever ofta brist på egenkontroll och förmågan att ta hand om sig själv begränsas, samt 

att de blir mer beroende av andra människor. Psykisk och emotionell instabilitet är ofta förekom-

mande, där den strokedrabbade får svårigheter att kontrollera sina sinnesrörelser, vanliga reaktioner 

kan vara aggressivitet och gråtattacker som snabbt övergår i skratt (Ellis-Hill & Horn, 2000). Män-

niskor som drabbas av stroke vårdas allt kortare tid på akutsjukhus (Norrving & Terént, 2001). Den 

fortsatta rehabiliteringen utanför sjukhus blir allt viktigare där närstående gör betydelsefulla vårdin-

satser. Genom att motivera till nödvändigt träning, uppmuntra och skapa en tro på framtiden är när-

stående ett viktigt stöd (Forsberg-Wärleby, Möller & Blomstrand, 2001). Socialdepartementet 

(2008) definierar närstående som en person inom familjen, inom släkten samt vänner och grannar till 

den som är sjuk. Wright, Watson och Bell (2002) definierar begreppet familj som en grupp männi-

skor som binds samman av starka emotionella band, samt har ett starkt ömsesidig engagemang och 

känsla av samhörighet i varandras liv. 
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Att någon i ens närhet plötsligt insjuknar, kan innebära att närstående hastigt och oförberett hamnar i 

en ny okänd situation (O’Conell et al., 2001). Den plötsliga förändringen ifrån att enbart vara närstå-

ende till att bli närstående till någon som drabbats av stroke kan innebära en känsla av chock, overk-

lighet och orättvisa (Von Essen, 1991; Socialstyrelsen, 2005). Att hamna i en sådan situation kan 

upplevas som ofattbart och stressande vilket medför att de har svårt att veta vilka frågor som ska 

ställas och till vem (Lorenz, 1995).    

Enligt Wright och Leahy (2005) måste hänsyn tas till både familjen som helhet och till enskild fa-

miljemedlem. För att förstå hur familjesituationen påverkas av sjukdomen belyser de att hänsyn 

måste ses ur följande fyra perspektiv; familjens struktur, den utvecklingsmässiga nivån samt livsfa-

sen och familjemedlemmarnas funktionella roller. Betydande omvårdsansvar, med behov att alltid 

finnas till hands, kan medföra minskad frihet och en social isolering i samband med vård i hemmet 

av en sjuk familjemedlem (Scholte op Reimer, de Haan, Rijinders, Limburg & vand den Bos, 1998). 

Att kunna bemöta och hjälpa närstående i krissituationen de finner sig i, är det viktigt att vårdperso-

nalen fortlöpande identifierar behov av information och stöd (Lorenz, 1995).    

I en studie utförd av Kerr och Smith (2001) visas att ett år efter insjuknande i stroke hade endast ett 

fåtal av de närstående haft ett avbrott i sitt vårdansvar. De flesta hade en roll som vårdare sju dagar i 

veckan och med mer än tolv timmar per dygn. Studien pekar på denna ständiga omsorg om den som 

insjuknat var det som den närstående hade svårast att hantera. Enligt O´Conell och Baker (2004) 

anser erfarna närstående att det är viktigt med avlastning från den sjuke för att kunna få vila från sitt 

omvårdnadsansvar. 

Att vårda en närstående med svåra kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga förändringar är 

tungt för många. Kvinnor, yngre närstående och närstående med dålig fysisk och psykisk ohälsa 

löper ökad risk för utmattningssymtom när de vårdar en svårt sjuk närstående (Van den Heuvel, 

Witte, Schure, Sandeman & Meyboom-de Jong, 2001). Närstående behöver kunna hantera den sju-

kes fysiska och kognitiva nedsättning, förändringar i kommunikationen, beteende och ofta känslo-

mässiga förändringar. En del närstående klarar denna situation, andra upplever stress och har risk för 

att bli deprimerade, och orkar inte fortsätta att vårda den som drabbats av stroke (Heuvel et al., 

2001). Många närstående beskriver osäkerhet och upplever det svårt att hantera problem som upp-

står när man vårdar den som drabbats av stroke i hemmet (Lindqvist & Dahlberg, 2002; Lui, Ross & 

Thomsson, 2005).  
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Närståendes behov skiljer sig från den som drabbats av stroke. Att finnas till för den som drabbats 

av stroke, kunna hjälpa och ge stöd, ventilera sina känslor samt erhålla stöd och avlastning från fa-

miljemedlemmar och vänner är individanpassat behov som kan finnas. Som närstående till den som 

drabbats av stroke finns ofta behov av enskilda samtal med vårdpersonal. Där ges tillfälle att få tala 

om sina känslor och upplevelser kring det som har hänt och få gråta ut. Under samtalet behöver inte 

närstående upprätthålla en fasad av hopp som de tvingas då de är nära den som drabbats av stroke; 

här kan fasaden få falla (Andershed, 2001,s.14).  

För att kunna effektivisera vården med en bibehållen hög kvalitet behöver samhällets insatser i 

högre grad fokusera på att stödja de närstående som i hemmiljön deltar i omvårdnaden (Visser-

Meily et al. 2005). Stöd definieras enligt Socialdepartementet (2008) som olika insatser vilket pri-

märt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den närståendes situation. Begreppet inne-

fattar information, bemötande, kunskap, råd och hjälpmedel. 

Då flertalet människor med stroke vårdas i hemmet med hjälp av närstående (McCullagh, 

Bricstocke, Donaldson & Karla, 2005) anser författarna att det är mycket viktigt som blivande di-

striktsköterskor att förstå vikten av stöd till närstående som vårdar en som drabbats av stroke i hem-

miljö.   

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa närståendes upplevelse av att ge vård och omsorg till någon 

som drabbats av stroke.   

Metod 

För att hämta kunskaper om behovet av stöd till närstående som vårdar en som drabbats av stroke i 

hemmet har en litteraturstudie utförts. Författarna har sökt artiklar inom det valda problemområdet 

och därefter kritiskt granskat och sammanställt dem i en litteraturstudie. Inklusions och exklusions-

kriterier har använts för att finna relevanta artiklar som ska ingå i studien. Litteraturen utgör inform-

ationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga artiklar (jmf Forsberg & Wengström 2008, 

s. 34-35). Detta innebär att med ett strukturerat arbetssätt skapades en bild över valt område (jmf 

Forsberg & Wengström 2008, s. 29-30). Vetenskapliga artiklar har insamlats i följande databaser 

PubMed och Cinahl. MeSH-termer som användes vid sökningarna var; Stroke, caregiver, family, 

och experience. Termerna användes i olika kombinationer, se bilaga 1. Vi avgränsade sökningarna 
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till artiklar som publicerats från år 2002 till 2011 samt skrivna på engelsk eller svenska och som höll 

hög eller medel kvalitet. Studierna som inkluderats var godkända av etisk kommitté eller etiska 

övervägande var gjorda i samband med studien (SBU/SSF, 1999:4. Forsberg & Wengström, 2008, 

s.77).  

Första urvalet av artiklarna skedde utifrån artiklarnas titel. För att få uppfattning om artiklarna sva-

rade på studiens syfte lästes och därefter värderades abstrakten (jmf Polit & Beck, 2008 s. 112). Ar-

tiklar som saknade abstrakt, bakgrund eller metod uteslöts. Fyrtio relevanta artiklarna skrevs ut eller 

beställdes för vidare granskning. Därefter lästes artiklarna. För att få en uppfattning lästes dessa ar-

tiklar först individuellt och sedan tillsammans. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Hellzén, Jo-

hansson, och Pejlert, (1999) granskningsmall för kvalitativ och kvantitativa artiklar, se bilaga 2a och 

2b. Totalt granskades 40 artiklar varav 17 valdes ut. De utvalda artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

bedömdes utifrån en tre gradig skala som hög (I), medel (II), och låg (III). Klassificering av artiklar-

na genomfördes med stöd av SBU (Hellzén, Johansson, & Pejlert, 1999, s.13). Kriterierna presente-

ras i bilaga 3. Samtliga utvalda 17 artiklar var av hög och medel kvalitet, en översikt av dessa ses i 

bilaga 4. Innehållsanalys av studiernas resultat har gjorts för att identifiera innehåll som svarar på 

syftet med litteraturstudien (jmf Polit & Beck, 2008 s.517-518). Artiklarna har systematisk och steg-

vist läst och klassificerats för att identifiera mönster och teman. Utifrån syftet lästes studierna ige-

nom där författarna fann framträdande mönster i studiernas resultat. Dessa sammanfördes sedan i 

kategorier och underkategorier (jmf Forsberg & Wengström 2008, s.150). 

Etiska övervägande 

Vid litteraturstudie bör etisk överväganden göras vad det gäller urval och presentation av forsk-

ningsresultatet (Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Vid all vetenskaplig forskning är det viktigt 

med god etik och att visa omsorg för deltagarna. För att skydda de människor som deltar i forskning 

måste hänsyn tas och etiska riktlinjer följas. Det innebär för det första att göra gott och inte skada 

och för de andra att ha respekt för mänsklig värdighet samt rätt att få delta anonymt (Polit & Beck, 

2008, s.171-172).  
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Resultat 

Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex underkategorier se tabell 1. Studierna vi fann var 

utförda i Australien, Asien, Europa och Nordamerika. 

Tabell. 1: Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Att hantera en ny livssituation som närstående Anpassning och förändringar  

Parrelationen  

Övermäktiga krav och att klara sig på egen hand  

Isolering, ensamhet och betydelsen av socialt stöd 

Kontakter med vården Information och utbildning 

 Stöd i vårdarrollen 

 

 

Att hantera en ny livssituation som närstående  

Anpassning och förändringar 

Anpassning i hemmet, i form av hjälpmedel och ombyggnationer var nödvändiga att göras för att 

kunna tillgodose den sjukes vårdbehov. Detta skapade känslor av stress och missnöje då närstående 

upplevde sig främmande i sitt eget hem (White et al., 2007). I den nya livssituationen upplevde de 

en känsla av förlust av egen tid och frihet. Deras egen hälsa kom i andra hand, kontakten med vän-

ner avtog och tiden för egna aktiviteter minskade (Coombs, 2007). Närstående beskrev att de behöv-

de information om ekonomiskt bidrag samt hur de får tillgång till dem. Flertalet behövde hjälp med 

att fylla i ansökningsblankett och hade behövt information samt stöd från vårdpersonal. De uppgav 

att ekonomin var otillräcklig på grund av höga utgifter för behandling, transporter samt kostnader 

för att öka den sjukes livskvalitet (Jullamate, Azeredo, Pául & Subgranon, 2005; Smith, Lawrence, 

Kerr, Langhorne & Lees 2004; White et al., 2007).   
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Parrelationen 

När den närstående som drabbats av stroke kom hem från sjukhuset beskrev närstående kognitiva 

förändringar vilket skapade irritation i förhållandet (Grant, Glandon, Elliot, Newman Giger, & Wea-

ver 2004; Smith, et al. 2004). Kognitiva förändringarna kunde innebära känslomässigt instabilitet, 

brist på motivation och nedstämdhet hos den som drabbats av stroke vilket beskrevs av närstående 

var svårt att hantera. Förändringar i beteendet upplevde de som en känsla av att leva med en främ-

ling (Coombs, 2007; Grant et al. 2004). Äktenskapet upplevdes som omöjligt att leva i men också 

omöjligt att lämna (Coombs, 2007).  

 

Övermäktiga krav och att klara sig på egen hand 

Närstående upplevde att de förväntades vårda den som drabbats av stroke utan hänsyn till ålder, 

hälsa eller personliga omständigheter. Rollen som vårdare upplevdes som en plikt, det fanns inget 

annat alternativ än att vårda den som drabbats (Coombs, 2007; White et al., 2007). De som tog på 

sig vårdansvaret var i behov av regelbunden hjälp med den som drabbats stroke, även om andra fa-

miljemedlemmar fanns tillgängliga ville de inte be dem om hjälp (Coombs, 2007). För att hantera 

och lösa problemen själva upplevde de närstående med utvecklad copingstrategi att de fick ett bättre 

socialt stöd och ett ökat stöd från andra i samma situation (Lui, Lee, Greenwood & Ross 2011; Stei-

ner et al., 2008). 

 

Isolering, ensamhet och betydelsen av socialt stöd 

Närstående som fick stöd av sjukvårdpersonal beskrev det som värdefullt och upplevde känslor av 

säkerhet och lättnad (White et al., 2007). Stödet från vänner och familjemedlemmar upplevdes också 

som viktigt, utan det stödet beskrevs det som nästintill omöjligt att orka vårda den som drabbats av 

stroke (Coombs, 2007). Med känslomässigt stöd, kontakt med vänner samt en stödjande social nät-

verk fick de bekräftelse, styrka, minskad känsla av oro samt en chans att koppla av (Buschenfeld, 

Morris & Lockwood 2009; Smith et al, 2004; White et al., 2007). En del närstående beskrev att de-

ras tro på Gud var en källa till stöd och hjälpte dem i den nuvarande livssituationen (Coombs 2007; 

Smith et al., 2004; White et al., 2007). 

Närstående beskrev att de känt sig ensamma sedan de började vårda den som drabbats av stroke och 

upplevde att färre vänner hörde av sig samt att människor undvek dem. Förändring i det sociala livet 
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bidrog till en känsla av isolering. De upplevde att de var ensamma trots att de var tillsammans med 

den sjuke (White et al., 2007). I Thailand upplevde närstående att det viktigaste sociala stödet kom 

från buddist munkar, deras roll var inte bara religiös utan de utövade även en helande samt palliativ 

omsorg speciellt på landsbygden. Stöd och assistans från munkar och grannar hjälpte de närstående 

med att lätta bördan av deras roll samt behålla de sociala kontakterna (Jullamate et al., 2005). 

 

Kontakter med vården 

Information och utbildning 

För att förstå och hantera den nya situationen beskrev närstående ett behov av information om stroke 

och dess påverkan av sjukdomen i ett tidigt stadium av sjukdomen (Brereton & Nolan 2002). Det 

var viktigt för dem att få information om vilka resurser från samhället som fanns och var tillgängliga 

för dem. Närstående upplevde detta som tidskrävande och frustrerande när de själva inte visste var 

de skulle söka informationen (Brereton & Nolan, 2002; Jullamate et al. 2006; Smith et al., 2004; 

Weaver Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & Estes 2002; White et al., 2007). Vissa var ovana att söka 

information, visste inte vart informationen fanns samt vilken information de behövde. De beskrev 

även att den verbala informationen de fick från vårdpersonal kunde vara svårt att förstå när det an-

vändes medicinska termer (Eames, Hoffmann, Worrall & Read, 2010). Vid brist på information upp-

levde närstående sig upprörda och stressade och ibland förkrossade (Smith et al. 2004; Smith et al., 

2008). Att som närstående inte få tillräckligt information ledde förutom känslor av oro och osäkerhet 

även till begränsad förståelse (White et.al 2007). En känsla av att ingen ville prata eller berätta 

någonting för dem kunde uppstå. De tyckte sig inte få tillräckligt med personligt tid (Brereton & 

Nolan, 2002; Smith et al. 2004; Smith et al. 2008). När de fick fortlöpande information om situat-

ionen och praktiska råd av vårdpersonal kände de en stor trygghet (Smith et al., 2004; White et al., 

2007).                

Närstående som deltog i en stöd- och undervisningsgrupp under en längre tid fick en starkare psy-

kisk hälsa än de som deltagit endast ett fåtal gånger och kunskapen om stroke ökade med tiden 

(Franzén-Dahlin, Larson, Murray, Wredling & Billing, 2008). Positiv effekt på hälsan kunde man se 

när de fick rådgivning i hemmet, och det minskade den totala arbetsbelastningen i omvårdnaden av 

den som drabbats av stroke (Björkdahl, Lundgren-Nilsson & Stibrant Sunnerhagen, 2007; Schure et 

al. 2006). Närstående som deltog i grupprogram upplevde det positivt när de lärde sig hur de bättre 

kunde ta hand om sig själva (Schure et el 2006). De med hög formell utbildning visade på bättre 
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emotionell hälsa, samt mindre symtom av oro och tecken på nedstämdhet (Chow, Wong, & Poon, 

2007). Flera närstående upplevde att det var viktigt att känna sig kompetent i rollen som vårdare, det 

bidrog till minskad känsla av oro och rädsla. De upplevde att de blev mer kompetenta i rollen som 

vårdare allt eftersom tiden gick (White et.al 2007).  

 

Stöd i vårdarrollen 

Många närstående upplevde att de saknade socialt stöd i form av kontinuerlig uppföljning, samt be-

sök från vårdpersonal. Besöken var regelbundna direkt efter utskrivningen, men minskade snabbt för 

att helt avta efter några månader, och de kände sig övergivna (Chow, Wong & Poon 2007; Julla-

mate, et al. 2005; Grant,et al. 2004; Schure et al., 2006; Smith et al. 2004; Steiner et al., 2008; Wea-

ver Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & Estes 2002). De närstående som upplevde brist på stöd från 

sjukvårdspersonal, vänner och familjemedlemmar, upplevde att det inverkade negativ på livet med 

känslor av oro och att inte bli sedd (Smith et al., 2004). När de upplevde brist på stöd från sjuk-

vårdspersonal bidrog det till att de kände sig besvikna och lämnad med allt ansvar. Kravet att som 

närstående vårda den som drabbats av stroke upplevdes som stort för att den drabbade inte skulle 

hamna på vårdinrättning. Närstående förväntade sig omedelbar och automatisk läkaruppföljning i ett 

år efter utskrivning men i praktiken var det få som fick uppföljning, vilket bidrog till besvikelse och 

en känsla av att vara ensam. De önskade en förlängd kontakt med stroke sjuksköterskan både genom 

regelbundna besök samt telefonkontakt (Smith et al. 2004). Vid jämförelse mellan yngre och äldre 

närståendes erfarenheter och behov av stöd, visade det att yngre närstående tyckte informellt stöd 

samt träning och det sociala stödet var viktigt. De var också mer benägna att klaga/ kritisera sjuk-

vården än äldre närstående. Äldre närstående tyckte det var viktig att hålla en positiv syn genom 

hela upplevelsen (Smith et al. 2008). Hur närstående värderade information, hjälp, rådgivning och 

support var mycket individuellt (Krevers & Öbergs, 2010). 

 

Diskussion       

Metoddiskussion  

Studien gjordes som en litteraturöversikt för att belysa graden av kompetens inom det valda ämnes-

området (Friberg 2006 s.87; Forsberg & Wengström 2008). Sökningen av vetenskapliga artiklar har 
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gjorts i både fulltexdatabasar och icke fulltextdatabasar för att vidga möjligheterna att hitta relevanta 

artiklar. Båda författarna läste först artiklarna individuellt och sedan tillsammans. Därefter diskute-

rade vi oss fram till huruvida artikeln skulle inkluderas eller inte. När olika sökordskombinationer 

gav samma resultat upplevdes mättnad och sökningarna avslutades. För att förstå artiklarna valde 

författarna att begränsa språket till svenska eller engelska, men samtliga artiklar var skrivna på eng-

elska. För att resultatet skulle bli hanterbar och tidsaktuell gjordes begränsningar från år 2002. Att 

läsa artiklarna var och en för sig anser vi styrker artiklarnas relevans då vi fick två åsikter om arti-

keln oberoende av varandra. Författarna har eftersträvat tolka artiklarna objektivt, men feltolkningar 

kan förekomma då författarna har begränsade kunskaper i engelska. Att förhålla sig objektiv som 

forskare är viktigt för att minska risken av förförståelse som kan påverka resultaten (Polit & Beck, 

2008 s.197; Forsberg & Wengström 2008 s.61). Författarna har granskat samtliga artiklar för etisk 

godkännande av etisk kommitté beträffande de empiriska studierna. Samtliga studier som har berört 

syftet till denna litteraturstudie har inkluderats, oavsett om artiklarna stöder huvudresultatet som 

framkommit eller inte (jmf Forsberg & Wengström 2008, s.77, 144). Svagheter i studiens metoddel 

ligger bland annat i sökförfarandet där det var svårt att veta om allt relevant material inkluderas. 

Författarna har diskuterat kring begrepp som varit svåra att direkt översätta till svenska och försökt 

komma fram till bästa möjliga översättning. Artiklarna som ingår i resultatet utfördes i både kvanti-

tativt och kvalitativ metod, men det har inte försvårat jämförelsen artiklarna emellan. I artiklarna 

framkom olikheter i ländernas hälso- och sjukvårdsorganisation och samhällsuppbyggnad. Därför 

bör man vara försiktig med att överföra resultatet till länder där sjukvårdsorganisationen skiljer sig 

från varandra.     

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av att ge vård och omsorg till någon som 

drabbats av stroke. Resultat visade att det var mycket betydelsefullt att få stöd i information och 

utbildning. Familjemedlemmar och vänner kunde ge bra socialt stöd till närstående, när det gäller 

stödet från vården så fanns det brister i den stödjande relationen och i den kontinuerliga uppfölj-

ningen från vårdpersonalen.      

Att vårda en person som drabbats av stroke, innebär att hela livssituationen förändras på olika sätt 

och plan. Det kan vara mycket utmanande att som närstående att hantera förändringar som medföljer 

en stroke. Bäckström och Sundin (2007) beskriver att närstående var totalt oförberedda vid insjuk-

nande och insåg inte innebörden av situationen förrän den som drabbats av stroke kom hem, vilket 



10 

  

de närstående beskrev som att världen och relationen med andra blev upp och ner, de beskrev den 

ständiga närvaron som att leva i en slags symbios med den som drabbats av stroke. 

Hunt och Smith (2004) beskriver ett känslomässigt band mellan närstående och den sjuke. Den sjuke 

gav dem styrkan att orka vårda, de kunde göra allt för den sjuke, - om denne blev lycklig så skulle 

närstående också bli lycklig. Detta känslomässiga band förklaras som ”det etiska kravet”, vilket in-

nebär att det finns ett tyst, outtalat krav att ta hand om den andres liv eftersom den ene har den an-

dres liv i sin hands (Lögstrup 1992, s.50-53). Som distriktssköterska anser vi det viktigt att se samt 

förstå innebörden av de livsförändringar som närstående upplever, för att tidigt kunna ge stöd och 

hjälpa paret att hantera och prata om sina känslor i relationen.    

 Antonovsky (1991) menar att påfrestningar är någonting som de flesta stöter på under livets gång, 

det kan vara antingen social, kroppsliga och eller fysiska. En del av dessa påfrestningar är extra be-

tungande och långvariga och kan påverka en persons livskvalitet. Vissa påfrestningar kan till och 

med göra människor sjuka. Människor som hamnar i liknande situationer, eller påfrestningar, kan 

dock reagera olika och hantera den påfrestande situationen på olika sätt, delvis beroende på egna 

erfarenheter och copingstrategier. Stödet från vänner och familjemedlemmar fungerar som en co-

pingstrategi för närstående. Detta stöd är viktigt då de känner att de har någon att dela bördan med, 

vilket också ger styrka för att fortsätta vårda (Hunt & Smith, 2004). Primärvården har en viktig 

funktion i stödet till närstående då framförallt distriktssköterskor och husläkare kan vara den enda 

kontakt som en närstående har med personal som kan lyssna och fånga upp hur de mår.   

Närstående upplevde missnöje, förlorad kontroll samt känsla av att bli inkräktad vid förändringar i 

hemmet då det var nödvändigt att anpassas för att kunna vårda den som drabbats av stroke (White et 

al, 2007). Närstående upplever det som svårt att ge upp sitt privatliv. Situationen framkallar känslor 

av sorg och besvikelse när omvårdnads-utrustning och vårdpersonal invaderar hemmet, vilket också 

ger känslan av att förlorat sitt tidigare liv (Bäckström & Sundin, 2007; Efraimsson, Höglund & 

Sandman, 2001). Som distriktssköterska arbetar vi i skiftande situationer och miljöer, det är viktigt 

att hålla ett etisk förhållningsätt som innebär respekt och integritet för närstående och den som drab-

bats av stroke. Distriktssköterskans arbete baseras på ett etisk holistisk förhållningsätt samt patient-

centrerad arbetssätt är viktigt för att kunna integrera hälsofrämjande omvårdnads- och medicinska 

ställningstagande samt kunna stärka och stödja individen, familjen och gruppen (Gunnarson et al. 

2008).  
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De närstående upplevde vidare att de hade för lite kontakt med vårdpersonal och vid brist på stöd 

kan det innebära känslor av minskad kontroll och sviktande hälsa hos närstående (Munk, Fridlund & 

Mårtensson, 2008). Närstående upplever det viktigt att få stöd från vårdpersonal. Förtroende skapar 

en känsla av trygghet och är viktigt för att de närstående ska kunna känna ett lugn. Närstående som 

fick stöd från sjukvårdspersonal, familjemedlemmar och vänner upplevde det som stöd i den nya 

livssituationen (Hunt & Smith, 2004).  

Informationen är ett viktigt stödbehov hos närstående som vårdar i hemmet någon som drabbats av 

stroke. Det är vårdpersonalens uppgift att ta reda på vilket behov av information närstående har, och 

anpassa informationen efter det. Närstående i denna studie upplevde behov av mer information och 

de tjänster som finns i samhället/kommun som kan underlätta deras vardag. Ofta vet de inte vilka 

tjänster som finns att tillgå och vet heller inte vem de skall kontakta för att få information. Vissa har 

inte förutsättningar att själva söka informationen (Wilkes, White & O`Riordan, 2000) och allt detta  

försvårar naturligtvis. Närstående upplever ofta att de får för lite information från sjukvårdspersonal 

om sjukdomen och biverkningar av mediciner (Davey et al., 2004). De uttrycker ett stort behov av 

att få konkreta och personligt anpassade råd och information och att få möjlighet att diskutera den 

med sjukvårdspersonal (Allison et al., 2008). Ett behov som framkom tydligt var att närstående upp-

levde ett stort behov av att lära sig praktiska färdigheter för att kunna vårda den som drabbats av 

stroke (Keaton et al., 2005; Mackenzie et al., 2007). Närstående hamnar i en ny livssituation och 

saknar kunskap för att kunna hantera vården av den som drabbats av stroke. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning framgår bland annat att de skall ha kunskaper i pedagogik och förstå vad som 

påverkar lärandet samt kunna analysera individens eller familjens utbildningsbehov (Gunnarson et 

al. 2008) och kan därmed hjälpa personer i utsatta situationer. 

Som distriktssköterska är det viktigt i sin profession att ta reda på vilket behov av information och 

utbildning närstående har för att kunna ge den bästa omvårdnaden (Gunnarsson et al. 2008). Möjlig-

het till delaktighet i vården kan vara ett sätt att skapa nödvändig kunskap och därmed får lära sig de 

praktiska färdigheterna som behövs. Att utveckla interventioner som hjälper närstående att hantera 

situationen kan vara ett sätt. På detta sätt kan risken för utmattningssyndrom hos närstående minskas 

(Lui, Ross & Thomsson, 2005). Vårdpersonal bör ge råd till närstående om hur de kan finna olika 

strategier för att hantera situationen (Nordström Torpenberg, 2008). Den amerikanska omvård-

nadsteoretikern Dorotea Orem menar att människor har förmåga att göra val och ta ansvar i relation 

till egenvård för sig själv och sin familj. Syftet med egenvård är att bevara liv, hälsa och välbefin-

nande. Det uppstår en brist när en person inte kan ge egenvård till sig själv eller till en närstående, 
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vilket kan resultera i behov av professionell omvårdnad. Vidare menar Orem att stöd och undervis-

ning är viktigt för att utveckla personens förmåga till egenvård, samt att främja liv hälsa och välbe-

finnande (Rook, 1995). 

Närstående upplever många olika problem, som ekonomiska svårigheter, social isolering, brist på 

information och dålig fysisk och psykisk hälsa, det är därför viktigt att lära dem att hantera dessa 

problem och därmed minska deras stress (Lui, Ross & Thompson, 2005). Ekonomin anses som ett 

mindre problem för det flesta närstående i Sverige, till skillnad från många andra länder. Detta är 

förmodligen kopplat till det välfärdssystemet, som beviljar alla medborgare en statlig pension vid 65 

år (Krevers & Öberg, 2011). O´Conell och Baker (2004) menar att närstående måste använda sig av 

olika strategier för att kunna hantera sin nya livssituation. Olika strategier kan vara att ta en dag i 

taget, jämföra sig med andra (”kan de så kan jag”), humor, avlastning utan att få dåligt samvete och 

ta emot stöd från sin omgivning. Dessa strategier skulle kunna användas som en del i en informat-

ionsgivning som sker på sjukhuset och den närstående skulle bättre bli förberedd på det som väntar i 

framtiden. Som distriktssköterskor anser vi att alla tillgängliga medel ska finnas för de som drabbats 

av stroke och deras närstående såväl mänskliga, professionella och praktiska/ekonomiska. Idag har 

alltfler människor i Sverige utländsk bakgrund, och kommer från länder där det finns en stark tradit-

ion att ta hand om varandra, men det finns också de som inte har det stödet från sin familj. De är ofta 

mer utsatta än infödda svenskar beroende på att de inte behärskar svenska språket och inte vuxit in i 

den svenska kulturen, vilket är mycket viktigt att lyfta fram och uppmärksamma i distriktssköters-

kans arbete i det mångkulturella samhället. Risken finns att invandrare med annan kulturell bak-

grund än svensk uppfattas som en homogen grupp med likartad bakgrund, därför blir det svårigheter 

i bemötandet av människor från andra länder, vi ” drar dem över en kam” och tror att alla har samma 

behov. I hela världen finns det sällan två människor med exakt lika behov och även människor som 

kommer från samma land är olika (Hildeblom, 2003, s.53).     

Slutsats  

Denna studie visar att närståendes situation och tillvaro i många fall är både svår och påfrestande. 

De vårdar sin närstående i hemmiljö med förhållandevis få insatser från samhället. Hos många är 

hälsan påverkad både av ålder och hög belastning och flera känner sig trötta och ensamma. Många 

har inte längre den sociala kontakt med släkt och vänner som de tidigare har haft och de får ta ansvar 

för vardagssysslorna som de förut har gjort tillsammans med sin partner. Närstående som vårdar en 

som drabbats av stroke i hemmet känner sig ofta väldigt ensamma och utelämnad. Därför är det vik-
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tigt att förbättra och underlätta situationen och tillvaron för denna grupp. Information i förebyggande 

syfte och uppsökande information kan vara avgörande i situationer där närstående ofta befinner sig 

på gränsen till vad hon eller han orkar med och behöver därför allt stöd. I Sverige ser vi ett ökat an-

tal närstående som vårdar en som drabbats av stroke i hemmet, och det är inte alltid så lätt att vara 

en vårdande närstående med allt som det innebär. Fortsatta studier är viktigt för att öka förståelsen 

för den närståendes situation. 
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Bilaga 1 

Tabell 2: Sökningen gjord i PubMed och Cinahl 2011-09-21.  

Sökord Begränsningar PubMed Cinahl Artiklar för 

fortsatt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

Stroke AND caregiver  

AND support 

 

Engelska och 

svenska 

 2002-2011 

 

470 

 

168 

  

Stroke AND caregiver AND 

support AND family 

 

Engelska och 

svenska 

 2002-2011 

 

251 

 

96 

 

 

30 

 

15 

Stroke AND caregiver AND 

support AND experience 

 

Engelska och 

svenska 

 2002-2011 

 

69 

 

27 

 

10 

 

2 

Totalt     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 a. Artikelgranskning 

(Inspirerad av Hellzen, Johanson & Pejlert for urval i SBU-rapport (1999) 

 

Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

Forfattare:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..………………………………………… 

Artal:……….. Tidskrift…………………………………………………………… 

Land dar studien utfordes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie: Original □ Review □ Annan □………………….. 

Kvantitativ □ Kvalitativ □ 

Område: 

1……………………………………. □ 

2…………………………………….. □ 

3…………………………………….. □ 

4…………………………………….. □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I) □ Medel (II) □ Lag (III) □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning: Ja □ Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Bilaga 2b. 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 for studiens genomförande?......................................... Studiens längd…………… 

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

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja Nej 



 

  

Ar perspektiv/kontext presenterade? Ja Nej 

Finns ett etiskt resonemang? Ja Nej 

Urval relevant? Ja Nej 

Ar försökspersonerna val beskrivna? Ja Nej 

Ar metoden tydligt beskriven? Ja Nej 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja Nej 

Giltighet: Ar 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 ar använd? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Ar instrumenten -valida Ja □ Nej □ 

-reliabla Ja □ Nej □ 

Ar resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 3.  

Tabell 3: Klassificering och kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvan-

titativ metod enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.39). 

 

                            

I=Hög kvalitet II=Medel III=Låg kvalitet 

C 

C 

Prospektiv randomiserad studie. 

Större, välplanerad, genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, materi-

al, metoder. Antal patienter skall 

vara tillräckligt stort för att be-

svara frågeställningen. 

 

 

 

_ 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för 

många delstudier, ger otillräck-

lig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller för stort bortfall 

P 

P 

Prospektiv studie utan randomi-

sering. Väldefinierad frågeställ-

ning, tillräckligt antal patienter, 

adekvata statistiska metoder. 

 

 

_ 

 

Litet antal patienter, 

brister i genomfö-

rande, tveksamma 

statistiska metoder. 

 

R 

Retrospektiv studie. Stort välbe-

skrivet patientmaterial och analy-

serat med adekvata statistiska 

metoder med lång uppföljnings-

tid. 

 

 

_ 

Begränsat patientmaterial, 

otillräckligt beskrivet, för kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder. 

       C= Prospektiv, randomiserad studie, P= Prospektiv studie, R= Retrospektiv studie,  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabell 4: Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalité, studier med kvalitativ metod. 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU, nr4 (1999, s.39). 

 I= Hög kvalité II=Medel III=Låg kvalité 

 

  K 

Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval, väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys 

är väl beskriven och genom-

förd, resultatet är logiskt.     

 

 

 _ 

Dåligt/vagt formule-

rad frågeställning, 

undersökningsgrupp 

för liten/otillräckligt 

beskriven, me-

tod/analys ej tillräck-

ligt beskriven eller 

bristfällig resultatre-

dovisning. 

        K= Kvalitativ metod 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Björkdahl, A., 

Nilsson, Å.L., 

Stibrandt 

Sunnerhagen, 

K., 

 

Sverige 

2007 

Can rehabilitation in 

the home setting 

reduce the burden of 

care for the next-of-

kin of stroke vic-

tims? 

Undersöker om informat-

ion och stöd till närstående 

I samband med rehabilite-

ring I hemmet kan minska 

deras börda. 

Randomiserat kontrollerad studie.  

35 närstående deltog i studien. 

Resultatet visar en minskad 

belastning enligt mätinstru-

mentet Caregiver Burden 

Scale. 

 

Direkt efter interventionen 

fanns en tendens till minskad 

belastningen för närstående där 

den drabbade fick rehabilite-

ring och information i hemmet. 

Vårsbelastningen för intervent-

ionsgruppen förblev detsamma 

upp till ett år. Gruppen som 

fick rehabilitering på ett vård-

central upplevde att vårdbe-

lastningen minskade övertid. 

Hög 

Brereton L, 

Nolan M, 

 

England 

2002 

”Seeking”: a key 

activity for new 

family carers of 

stroke survivors. 

Att erhålla en bättre upp-

fattning av vad nyblivna 

närstående till de som 

drabbats av stroke behöver, 

samt undersöker hur deras 

behov förändras över tid. 

Denna studie är en del av en 

longitunal studie. Kvalitativ stu-

die gjordes med prospektiv serie 

djupa intervjuer, semistrukture-

rade intervjuer på 14 deltagare 

Resultatet presenterades i fyra 

kategorier där sökandet var ett 

genomgående begrepp. Närstå-

ende söker aktivitet under 

deras sjukhusvistelse för att 

bättre kunna förstå deras roll 

och kunna upprätta någon grad 

av balans i deras nya och ofta 

förvirrade situation. 

Hög. 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Buscenfeld, 

K. 

Morris, R. 

Lockwood, S. 

 

Storbritanien 

2009 

The experience of 

partner of young 

stroke survivors 

Att tydliggöra upplevelser 

av unga partners till de 

som drabbats av stroke, 

och utforska hur deras roll 

som närstående inverkar på 

deras hälsa.  

Kvalitativ studie. Semistrukture-

rade intervjuer. Sju närstående till 

de som drabbats av stroke under 

60 år valdes ut från en stroke 

organisation. Intervjuerna spela-

des in, transkriberades och analy-

serades in i teman. 

Unga närstående upplevelser 

skilde sig inte från andra grup-

per som vårdade strokedrab-

bade i hemmet. De upplevde 

att familjen blev allt mer 

centralt och deras arbete och 

arbetsplats blev viktigt. Det var 

svårt för dem att hitta  aktivite-

ter som var anpassad till deras 

ålder. 

Hög 

Chow, S.K.Y. 

Wong, F.K.Y. 

Poon, C.Y.F. 

 

China 

2007 

Coping and caring: 

support for family 

caregivers of stroke 

survivors. 

Att undersöka den psy-

kiska och fysiska hälsan 

hos närstående till stroke-

drabbade jämfört med 

närstående till patienter 

med andra neurologiska 

sjukdomar som inte är 

relaterad till stroke. 

Kontrollerad klinisk studie. 47 

familjer valdes ut från ett sjukhus 

i Hong Kong, 23 hade en närstå-

ende som drabbats av stroke och 

24 närstående hade närstående 

med andra neurologiska sjukdo-

mar. De intervjuades en och sex 

månader efter insjuknande. 

Mann-Whitney U-test Wilcoxon 

ranking test Chi-square test Spe-

arman’s corr.  

Båda grupperna upplevde en 

fysisk försämring efter att de 

tagit på sig rollen som närstå-

ende som vårdar en sjuk i 

hemmet Vårdarnas ålder och 

psykiska hälsa korrelerade 

negativt till den fysiska hälsan. 

De som hade högre formell 

utbildning upplevde mindre 

oro, ångest och nedstämdhet  

Hög 

Coombs U.E. 

 

Canada 

2007 

Spousal Caregiving 

for stroke survivors 

(Clinical report) 

Att kartlägga upplevelsen 

av att vara make/maka och 

vårda en anhörig som 

insjuknat I stroke. 

Fem kvinnor och tre män 57-

81år) som vårdat en anhörig i 

stroke i hemmet 1,5-5 år tillfrå-

gades och intervjuades en gång 

med semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och analyserades 

in i sex teman. 

Närstående upplevde förluster 

av frihet, egen tid och sociala 

aktiviteter. De största utma-

ningarna i vårdgivarollen var 

att ständigt hjälpa den anhörige 

med ADL vilket ökade den 

psykiska och fysiska belast-

ningen.  

Hög 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Eames, S  

Hoffman, T 

Worrall, L 

Read, S 

 

Australien 

2010 

 

Stroke patients´and 

Carers`Perception of 

Barriers to Access-

ing Stroke Infor-

mation. 

Att identifiera patienter 

och närstående upplevda 

hinder för tillgång till och 

information om stroke 

Kvalitativ semistrukturerade 

intervjuer. 34 stroke pat .och 18 

närstående intevjuades en vecka 

innan utskrivning. Vid uppfölj-

ningsintervjuer tre månader hade 

antalet deltagare reducerats till 27 

pat. och 16 närstående.  

Tre kategorier av hinder identi-

fierades: (1) begränsad till-

gänglighet och lämplighet av 

information (2) hinder i sjuk-

husmiljö och(3) hinder mellan 

patienten och vårdpersonal. 

Tre teman upptäcktes: (1) vem 

som är ansvarig (2) kommuni-

kation (3) att inte veta.  

Hög 

Franzén-

Dahlin, Å. 

Larsson, J. 

Wredling, R. 

Murray, V. 

Billing, E. 

 

Sverige 

2008 

A randomized con-

trolled trial evaluat-

ing the effect of a 

support and educa-

tion programe for 

spouses of people 

affected by stroke. 

Att undersöka om ett stöd 

och utbildningsprogram 

som leds av sjuksköterskor 

kan förbättra den psykiska 

hälsan hos närstående till 

patienter med stroke. 

Randomiserad kontrollerad studie 

RCT 

 

100 närstående till stroke patien-

ter valdes till interventionsgrupp 

el. kontrollgrupp. Intevention-

gruppen hade sex möten under en 

period av sex månader. Målet 

med mötena var att förbättra 

deltagarnas kunskaper om stroke. 

Kontrollgruppen fick vården som 

normalt ges inom sjukvården. 

Efter sex och 12 månader skicka-

des det hem formulär som delta-

garna fick fylla i, vilket blev 

informationsunderlag till studien.  

Ingen signifikant skillnad mel-

lan intervention- och kontroll-

gruppen avseende allmänna 

psykiska hälsan. De som del-

tog oftare i gruppmöten hade 

betydligt starkare psykiskt 

hälsa. Kunskap om stroke 

ökade över tiden i båda grup-

perna, men deltagarna i inter-

ventionsgruppen hade större 

kunskap om stroke. 

Hög 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Grant, J.S. 

Glandon, G, 

L. 

Elliot, T.R. 

Newman 

Giger, J. 

Weaver, M. 

 

USA 

2004 

Caregiving prob-

lems and feelings 

experienced by 

family caregivers of 

stroke survivors the 

first month after 

discharge. 

Att identifiera de största 

problem 

Samt de associerade käns-

lor som upplevdes av fa-

miljemedlemmar som 

vårdade strokedrabbade 

anhöriga i hemmet under 

första månaden efter ut-

skrivning från sjukhuset 

till hemmet.  

Studien är en del av en större 

randomiserad kontrollerad studie. 

Genom en rehabiliteringsavdel-

ning valdes 22 närstående. I en 

månad förde de intervjuer via 

telefon en gång per vecka med 

närstående.  

Säkerheten i hemmet,, svårig-

heter att hantera dagliga aktivi-

teter,  kognitiva, beteende-

mässiga och känslomässiga 

förändringar av stroke var de 

tre vanligaste problem som 

närstående upplevde under den 

första månaden. Andra pro-

blem var   ADL. De kände sig 

frustrerad, hjälplös och att de 

inte hann med hushållsarbetet 

och omvårdnadsansvaret. 

Andra problem som närstående 

upplevde första veckan var att 

de förlorade sin självständig-

het, kände sig instängda och 

trötta. 

Medel  

 

 

 

 

 

 

 

Jullamte, P. 

Azeredo, Z. 

Paul, C. 

Subgranon, R. 

 

Thailand 

2005 

 

Thai Stroke Patient 

Caregivers: Who 

they Are and What 

They Need. 

Att beskriva thailändska 

närstående och undersöka 

deras behov under vårdan-

det 

Kvalitativ studie  

20 st. närstående som valdes ur 

via ett sjukregister. Och intervju-

ades individuellt med hjälp av ett 

frågeformulär. 

De flesta närstående var kvin-

nor, mest döttrar. De tre vik-

tigaste behoven som framkom 

var assistans, information och 

socialt stöd. 

Hög 

 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Krevers, B. 

Öberg, B. 

 

Sverige 

2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support /services 

and family carers of 

persons with stroke 

impairment:  

Perceived im-

portance and ser-

vices received. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka var närstå-

ende av personer med 

stroke nedskrivningar 

uppfattar som viktigt stöd 

och service egenskaper 

kvalitet i förhållande till 

deras erfarna påfrest-

ning/belastning, samt   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärsnittsstudie  

183 närstående ett urval från ett 

projekt som heter EURO-

FAMCARE. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få skillnader mellan närstå-

ende upplever hög och låg 

vårdbelastning i vad de uppfat-

tar och tar emot i form av ett 

viktigt stöd och service kvali-

tetsegenskaper. Information, 

hjälp och rådgivning sup-

port/service värderas högt. Det 

är också viktigt att tjänster 

förbättra livskvaliteten, och ha 

bra process egenskaper avse-

ende samarbete och individua-

lisering. De flesta tjänster 

betraktas som viktiga och fås 

av mindre än 60 % av närstå-

ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Lui, M H-L 

Lee, D. TF.  

Grennwood, 

N 

Ross, F.R. 

 

China 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informal stroke 

caregiver´s self-

appraised problem-

solving and per-

ceived social sup-

port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva relationen 

mellan självskattade pro-

blemlösning och psykiskt 

lidande, belastning och 

upplevd socialt stöd i vår-

den av en stroke drabbad i 

hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ longitudinal design. 

 

En vecka innan utskrivning, var 

103 närstående till strokedrab-

bade utvärderas för sina upplevda 

problemlösande förmågor, socialt 

stöd, ångest, depression och fy-

siska välbefinnande. Tre månader 

efter utskrivning får 85 av dessa 

närstående (83 % retention) be-

dömas på nytt på samma åtgär-

der. Dessutom var deras nivåer av 

belastning och upplevd svårig-

heter också mätas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använda flera självskattnings 

instrument för själv bedömt 

problemlösning.  En vecka 

innan utskrivning från sjukhus 

skattade närstående upplevd 

socialt stöd som viktigt. Tre 

månader efter utskrivning 

skattade 29% av närstående att 

social stöd är viktigt medan 

42% upplevde fysisk välbefin-

nande som allra viktigaste. 

Andra relationer var icke-

signifikanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Schure, L.M. 

Van den Heu-

vel, E.T.P. 

Stewart, R.E. 

Sandeman, R. 

De Witt, L.P. 

Meyboon-de 

Jong, B. 

 

Holland 

2006 

 

Beyond stroke: 

Description and 

evaluation of an 

effective interven-

tion to support fami-

ly caregivers of 

stroke patients. 

Att utvärdera styrkorna 

och svagheterna av ett 

stödgruppsprogram och ett 

hembesöksprogram för 

närstående av strokepatien-

ter. 

Kvantitativ Randomiserad kon-

trollerad studie. 

 

Närstående rekryterades via 

vårdcentral, hemtjänst, service-

boenden, rehabiliteringsavdelning 

samt via media i fyra regioner i 

Holland. Inklusionkriterierna för 

deltagarna de skulle vara närstå-

ende till en anhörig som drabbats 

av stroke och vårdas i hemmet. 

Deltagarna delades i tre grupper, 

grupprogram, hembesöksprogram 

och en kontrollgrupp. Program-

men utvärderades genom enkäter 

som deltagarna(127) som full-

följde programmen fick.  

Närstående fann programmen 

mycket hjälpsamma. En viktig 

sak var att de lärde sig hur de 

skulle ta hand om sig själva. 

De tyckte dock att program-

men skulle följas upp vid se-

nare tillfällen också. Informat-

ion och emotionellt stöd var 

mycket hjälpsamt. Det var mer 

populärt med grupprogram, 

speciellt för närstående med en 

psykiskt funktionshindrad 

anhörig. De som föredrog 

grupprogrammen mest var de 

som upplevde en hög belast-

ning. 

Hög 

 

Smith, L.N. 

Lawrence, M. 

Kerr, S.M. 

Langhorne, P. 

Lees, K.R. 

 

Storbritannien 

2004 

 

Informal carers` 

experience of caring 

for stroke survivors. 

Att beskriva upplevelsen 

av att vårda en strokedrab-

bad anhörig ett år efter 

insjuknandet. 

Kvalitativ studie 

90 närstående rekryterades från 2 

undervisningssjukhus i Skottland. 

Inkl.kriterier var stroke enligt 

WHO:s definition av stroke, 

utskrivna från sjukhus i 3-11 

mån., och vårdades i hemmet av 

en närståendevårdare. Datain-

samling skedde genom semi-

strukturerade intervjuer ett år 

efter insjuknande.  

Närstående upplevde att de 

hade behov av information om 

sjukdomen stroke, riskfaktorer, 

medicinering, berättigad ser-

vice från samhället, ekono-

miska bidrag och kontaktsjuk-

sköterska. De hade även behov 

av mer uppföljning från den 

strokedrabbades allmänläkare. 

Hög 



 

  

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Resultat Kvalitet 

Smith, S.D. 

Gignac, 

M.A.M. 

Richardson, 

D. 

Cameron, J.I. 

 

USA 

2008 

Differences in the 

experience and 

support needs of 

family caregivers to 

stroke survivors: 

Does age matter? 

Närstående upplevelse och 

behov av stöd under reha-

biliteringsfasen samt att 

upptäcka eventuella skill-

nader när det gäller ålder 

hos närståendevårdarna. 

Kvalitativ studie 

Nio närståendevårdare intervjua-

des med hjälp av djupintervju. 

Dominerande tema var skillna-

der gällande personliga behov 

hos äldre respektive yngre 

närståendevårdare. De yngre 

rapporterade inf. stöd samt 

träning som viktigt. Yngre 

närståendevårdare var mer 

benägna att klaga eller kritisera 

sjukvården och personal. Ge-

mensamt för de äldre var att de 

upplevde det viktigt med en 

positiv inställning genomgå-

ende i den förändrade livssitu-

ationen. 

Hög 

 

Steiner, V. 

Pierce, L. 

Drahuschak, 

S. 

Nofziger, E. 

Buchman, D. 

Szirony, T. 

 

USA 

2008 

Emotional Support, 

Physical Help, and 

Health of caregivers 

of Stroke Survivors. 

Att undersöka emotionellt 

stöd, fysisk hjälp, och 

hälsa hos närståendevår-

dare till stroke drabbade 

som vårdas i hemmet. detta 

genom Orems self-care 

deficit nursing theory. 

Kvalitativ deskriptiv jämförande 

analys. 

 

Intervjuer med 73 anhöriga, där 

en grupp använde sig av internet-

baserat stöd och den andra inte. 

Ingen signifikant skillnad mel-

lan upplevd känsla av emot-

ionellt stöd, fysiskt stöd och 

hälsa mellan de som använde 

sig av internet-baserat stöd och 

kontrollgruppen. 

Hög 

Weaver 

Moore, L. 

Maiocco, G. 

Schmidt, S.M. 

Guo, L. 

Estes, J. 

 

USA 2002 

Perpectives of care-

givers of stroke 

survivors: implica-

tion of nursing. 

Att se till de subjektiva 

responserna från närståen-

devårdare till stroke pati-

enter när det gäller om-

vårdnaden för att få en 

inblick i vården som ges i 

hemmet. 

Kvalitativ studie. 

 

Åtta stycken närståendevårdarna 

rekryterades från en större studie. 

Datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer per 

telefon. 

Deltagarna beskrev fördelar 

och nackdelar i livet som när-

ståendevårdare. Positivt var att 

se den strokedrabbade glad och 

nöjd. negativa upplevelser var 

allt som skulle göras det blev 

ett 24 h arbete. De kände sig 

bortglömda och önskade oftare 

Medel 
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 kontakt med vårdpersonal.  

White, C. 

Korner-

Bitensky, N. 

Rodrigue, N.  

Rosmus, C.  

Sourial, R. 

Lambert, S. 

Wood-

Dauphine, S. 

 

Canada 

2007 

 

Barriers and facilia-

tors to caring for 

individuals with 

stroke in the com-

munity: 

The family`s experi-

ence.  

Att undersöka vilka hinder 

och möjligheter närstående 

ser inför vårdandet av en 

stroke patient i hemmet. 

Detta för att kunna identi-

fiera möjliga strategier 

som kan hjälpa närstående 

att lyckas i sin roll. 

Kvalitativ studie 

 

Deltagarna valdes ut via patient-

journaler från flera akutsjukhus i 

Montreal. 14 närstående deltog. 

Deltagarna ingick i fokusgrupper 

av två-fyra personer. För att leda 

diskussionen användes specifika 

frågor. 

Rollen som vårdgivare upplev-

de närstående som mycket 

krävande och de saknade stöd 

från samhället och att samar-

beta med sjukvårdspersonal 

var också svårt. Att anpassa sig 

till vårdgivarrollens alla upp-

gifter var viktigt och även att 

finna tid till sig själv. 

Medel 

 


