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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke har visat sig påverka patientens kognitiva och fysiska hälsa 

negativt. Rollen som vårdgivare i hemmet kan komma som en chock för den 

vårdande partnern och beror på en hög fysisk samt psykisk vårdbörda. Detta kan 

resultera i en försämrad hälsa för den närstående.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur närstående upplevde 

situationen som vårdgivare till sin partner som drabbats av stroke.  

Metod: En litteraturöversikt valdes där sexton vetenskapliga artiklar har 

inkluderats.  

Resultat: Litteraturöversiktens resultat speglade till stor del närstående kvinnors 

upplevelser av att vårda sin partner som drabbats av stroke. I analysen framträdde 

sju teman; Information, Hemsituation, Ekonomi, Fysisk- och psykisk ohälsa, 

Förlorad självständighet, Relationer och Socialt stöd.  

Slutsats: Närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information, stöd 

eller uppföljning från vårdpersonal, vilket påverkade deras fysiska- och psykiska 

hälsa. Stödgrupper upplevdes av de anhöriga som positivt och bidrog till bättre 

förutsättningar för den vårdgivande rollen. 

 

Nyckelord: Närstående, Omvårdnad, Personcentrerad vård, Stroke, Upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Suffering from stroke has proven to negatively affect the patient in 

manners of cognitive and physical health. The new situation may become of a 

chock to the caring spouse due to increased physical and psychological caring 

obligation that may result in deteriorated health for the spouse.  

Aim: The aim of this study was to describe how relatives experienced the situation 

as a care provider for their partner who has suffered a stroke.  

Method: A literature review that included sixteen scientific articles.  

Result: The results of the literature review largely reflected female relative’s 

experiences of caring for their partner who had suffered a stroke. The analysis 

revealed seven headlines; Information, Situation at home, Economy, Physical- and 

psychological illness, Lost independence, Relationships and Social support.  

Conclusion: Relatives experienced that they did not receive enough information, 

support and follow-up from health care professionals, which affected their 

physical- and psychological health. Support groups were experienced by relatives 

as positive and contributed to better conditions for the caregiving role. 
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BAKGRUND 

Stroke  

Stroke är ett samlat begrepp för hjärninfarkt och intracerebral blödning (Schön & 

Svensson, 2013). När blodkärlet brister eller trombosen blockerar kärlet hindras 

tillströmningen av syrerikt blod som orsakar syrebrist i kringliggande vävnader, 

vilket kan leda till skada. Konsekvenserna av syrebristen varierar beroende på 

vilken del av hjärnan som skadas och hur kraftig skadan är (Norrving, 2007; 

Ericson & Ericson, 2012). Stroke som infarkt framträder hastigt och yttrar sig i 

ensidig svaghet i arm och-/eller ben, språk- och talsvårigheter och hängande 

mungipa. Vid intracerebral blödning förklarar Schön och Svensson (2013) att 

kraftig huvudvärk, kräkningar och sjunkande medvetandegrad även kan 

tillkomma. Riskfaktorerna för stroke är till största del rökning, diabetes, hypertoni 

och hyperlipidemi men kan även orsakas av östrogenbaserat preventivmedel hos 

kvinnor över 35 år samt vid obehandlat förmaksflimmer (Schön & Svensson, 

2013). Varje år i Sverige insjuknar omkring 30 000 personer i stroke (Terént, 

2014). Ericson och Erikson (2012) beskriver hur andelen av strokedrabbade ökar 

som ett resultat av att vi får en äldre befolkning men hur dödligheten av 

sjukdomen i det akuta skedet har minskat tack vare förbättrade insatser inom 

omvårdnad och medicin.  

 

Rehabilitering av stroke 

Rehabilitering initieras i ett så tidigt skede som möjligt för att minska risken för 

komplikationer relaterat till sjukdomstillståndet. Det är en viktig del för att 

underlätta läkningsprocessen och om möjligt återfå kroppsliga samt emotionella 

funktioner hos patienten (Norrving, 2007). Rehabilitering av stroke är en långsam 

process (Reunanen, Järvikoski, Talvitie, Pyöriä & Härkäpää, 2016), vilket medför 

att rehabilitering i hemmet är av stor betydelse för återhämtningsförmågan (Taule, 

Strand, Skouen & Råheim, 2015). Tillståndet kräver dessutom ett åtagande för den 

närstående (Chen, Xiao & De Bellis, 2015). En stimulerande miljö som inbjuder 

till interaktion och aktivitet har påvisats öka förmågan till förbättring efter en 

hjärnskada (Pessah-Rasmussen, 2014) samtidigt som rehabilitering med 

närstående har visat sig ha positiva effekter på patientens återhämtning efter en 

stroke (Kniepmann & Cupler, 2014).  
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Patientens perspektiv 

I efterförloppet av stroke kan patienten uppleva fysiska, psykiska och/eller 

kognitiva förändringar. Sviktande minnesförmåga, sömnstörningar och 

koordinationsproblem är en del av de omställningar som patienten kan ställas inför 

(Cumming, Marshall & Lazar, 2013; Pessah-Rasmussen, 2014). De patienter som 

insjuknat i stroke berättade om en känsla av förlorad kontroll, identitet och 

självkänsla. Återkommande ilska, skam och frustration var något som flertalet 

patienter uppmärksammade som påfrestande. Upptäckten av att inte längre kunna 

gå eller genomföra de dagliga aktiviteter de tidigare hade kunnat utföra inverkade 

till att patienterna drog sig undan sociala sammanhang med isolering som följd 

(Thompson & Ryan, 2009; Kniepmann & Cupler, 2014). De patienter som deltog i 

studien påtalade även en emotionell förändring hos dem själva som de ansåg 

påverka deras dagliga liv (Thompson & Ryan, 2009). En stark olustkänsla, trötthet 

eller sorg är vanliga fenomen efterföljande en stroke (Murray, 2014). Orkeslöshet, 

bristande engagemang eller social isolering påverkade inte enbart patienterna utan 

inverkade även negativt på relationen till partnern då flertalet av patienterna ansåg 

sig vara en börda som i tid och otid krävde assistans (Thompson & Ryan, 2009). 

 

Närståendes perspektiv 

För den närstående kan tillvaron komma att ändras drastiskt när ens partner 

drabbats av stroke (Thompson & Ryan, 2009). Att vårda en anhörig som drabbats 

av stroke innebär ofta ett långsiktigt åtagande. En stor del av rehabilitering sker i 

hemmet utan att närstående får stöd eller assistans från hälso-och sjukvården 

(Ekstam, Tham & Borell, 2011). Thompson och Ryan (2009) redogör för 

närståendes försämrade hälsa i en vårdande relation där den strokedrabbade 

partnerns oförmåga att själv utföra dagliga rutiner och aktiviteter negativt påverkar 

partners hälsa (Thompson & Ryan, 2009; Ekstam et al., 2011). De har framhållit 

vikten av båda parters perspektiv på rehabilitering efter stroke. Den bör betonas då 

den emotionella och kognitiva återhämtningen hos den strokedrabbade till stor del 

beror på inställningen hos partnern och acceptansen av den nya situationen 

(Ekstam et al., 2011). 
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Personcentrerad vård 

Personcentrering är ett förhållningssätt i vården som etableras när relationer 

formas och utvecklas mellan sjuksköterska, patient och andra personer som är 

betydelsefulla i omvårdnadssammanhanget (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

Begreppet syftar till en ömsesidig respekt, dialog och förståelse mellan 

sjuksköterskan och patientens önskan och behov gällande sjukdomsbild och 

rehabiliteringsprocess (Leksell & Lepp, 2014). Personcentrerad vård syftar inte 

enbart till att främja patientens hälsa eller lindra lidande utan också till att kunna se 

möjligheter och resurser kring patienten som kan bidra till förbättrad hälsa och 

återhämtning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Partnerskap är kärnan i 

personcentrerad vård och syftar till att skapa en delaktighet mellan parterna för att 

kunna uppnå patientens önskan om sin vård. Rehabilitering av stroke påverkar inte 

enbart den strokedrabbade utan också den närstående vilket medför att den 

närstående bör inkluderas i partnerskapet för bästa möjliga vård (Hedman, 2014). 

Sjuksköterskans främsta åtaganden är enligt den internationella koden för 

sjuksköterskor (ICN) att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 3). Det ingår i 

sjuksköterskans roll att ha en god kommunikativ förmåga, inneha kunnande i att 

vägleda samt bemöta människor med empati, omtanke och lyhördhet för att ge 

bästa möjliga omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans 

uppgift blir att värna om patienten men även den närstående i samtalet (Zoffman et 

al., 2016). Konsekvensen av stroke kan variera beroende på skadans utbredning 

och rehabilitering kan komma att ske i hemmet efter hemgång vilket medför en 

större påfrestning på den närstående (Norrving, 2007). Det är inte enbart den 

strokedrabbade som behöver stöd under rehabiliteringsprocessen utan även den 

närstående (Kniepmann & Cupler, 2014). Att ställa öppna frågor, vara ödmjuk i 

samtalet och utgå från den närståendes perspektiv kan tillåta de närstående att 

känna sig trygga i partnerskapet och ställa de frågor eller lyfta de tankar som 

uppkommit (Zoffman et al., 2016). Nämnda delar av personcentrering innebär att 

sjuksköterskan utöver de kärnvärden som ingår i professionen också måste ta 

hänsyn till den kontext där omvårdnaden sker, i detta sammanhang, i hemmet och 

för de närstående (Leksell & Lepp, 2014). 
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Definition av centrala begrepp 

Närstående  

Socialstyrelsen (2004) definierar närstående som en person ”den enskilde anser sig 

ha en nära relation till”. Ordet närstående definieras i litteraturöversikten som en 

relation mellan två individer som bor i samma bostad, lever i en parrelation och-

/eller är gifta. Partner, anhörig, deltagare definierar uppsatsförfattarna som 

synonymer till begreppet närstående i litteraturöversikten. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Incidensen av stroke ökar trots en högre grad av medvetenhet för riskfaktorer. 

Dödligheten har, i det akuta skedet, minskat som ett resultat av en snabbare och 

mer effektiv behandling. Stroke är en livsförändrande händelse och kan enligt 

Thompson och Ryan (2009) skapa oro, ångest och ängslan hos patienten, men kan 

också enligt Ekstam et al. (2011) inverka på den närståendes välmående. 

Rehabilitering i hemmet, av personer som drabbats av stroke, kan idag ske i ett 

tidigare skede än förut, vilket kräver en större medvetenhet om vårdsituationen hos 

de närstående. För att utveckla närståendes kunskaper i vårdsituationen till 

patienter som drabbats av stroke är det av värde att lyfta fram den kunskap som 

finns.  

Studien medverkar därigenom till att förmedla en ökad förståelse för närståendes 

behov som vårdgivare och hur sjuksköterskan kan möta närståendes behov för att 

ge god vård till en partner som drabbats av stroke. 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur närstående upplevde situationen 

som vårdgivare till sin partner som drabbats av stroke. 

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts som baserats på vetenskapligt granskade 

artiklar för att belysa hur den aktuella kunskapssituationen redovisas inom det 

valda området (Friberg, 2012). 
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Urval 

I studien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats. Patienten och 

den närstående skulle bo i samma hushåll och vara över 18 år. Artiklarna fick 

spegla både ett närståendeperspektiv, såväl som ett patientperspektiv eller en 

kombination av dessa. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och 

publicerade från 2006-2016. Enbart vetenskapliga artiklar som var publicerade 

med fulltext och tillgängligt abstract skrivna på engelska har inkluderats. Artiklar 

som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades.  

 

Data har inhämtats från databaserna PubMed och CINAHL. För att få en 

uppskattning kring forskningsområdet gjordes en bred sökning på ”stroke” med 

valda urvalskriterier. Därefter söktes artiklar i PubMed och CINAHL med 

sökorden ”stroke” i kombination med den booleska termen ”AND” och ett av 

följande sökord: ”partner”, ”nursing”, ”intimacy”, ”relationship”, ”couple”, 

”spouse” och ”caregiver”, detta för att reducera antalet sökresultat och nå syftet. 

Vid den tredje sökningen upptäcktes det att sökresultaten var tämligen identiska i 

sökdatabaserna och sökningarna fortsatte därefter enbart i databasen CINAHL. 

Detta beslut togs även på grund av att urvalskriterierna i PubMed var tekniskt 

svårare att begränsa. De första identiska sökresultaten exkluderades i söktabellen. 

Sökorden ”stroke” och ”caregiver” söktes därefter i CINAHL tillsammans med 

den booleska termen ”AND” samt ett av följande sökord: ”spouse”, ”relationship”, 

”experience”, ”positive” och ”negative”.  

 

Totalt samlades sexton artiklar in från databassökningarna till litteraturöversikten. 

Artikelsökningarna återfinns i tabell 1.  
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Tabell 1 - Databassökning 

 

Sökresultat markerade med trunkering ”*” betyder att de redan valts ut från 

tidigare sökresultat.  

Sökning 
CINAHL 

Sökord Inklusionskriterier Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
granskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 Stroke Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

3326 0 0 0 0 0 

S2 S1 AND 
partner 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

46 30 10 6 5 Nr. 

1+3+10+23+26 

S3 S1 AND 
nursing 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

393 30 6 4 0 0 

S4 S1 AND 
intimacy 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

3 3 3 2 1 Nr. 1 

S5 S1 AND 
relationship 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

320 30 6 4 1 Nr. 13 

S6 S1 AND 
couple 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

16 16 7 4 0 Nr. 1*+13* 

S7 S1 AND 
spouse 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

49 30 12 4 3 Nr. 4*+7*+ 

8*+9*+ 

10*+13*+14+15*

+16+18 

S8 S1 AND 
caregiver 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

175 30 5 3 0 0 

S9 S8 AND 
spouse 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

27 27 8 0 0 Nr. 4*+7* 

+18* 

S10 S8 AND 
relationship 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

32 32 8 2 2 Nr. 

16*+22*+24+28* 

+32 

S11 S8 AND 
experience 

Full text, Abstract 
available, Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

59 59 17 3 2 Nr. 

4+6*+18*+28*+ 

31*+32+39*+44*

+53* 

S12 S8 AND 
positive 

Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

69 60 10 2 1 

 

Nr. 3 

S13 S8 AND 
negative 

Peer reviewed, 

published: 2006-2016 

46 46 15 3 1 Nr. 8 
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Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna har gemensamt sökt i databasen CINAHL efter relevanta 

vetenskapliga artiklar. Artiklar som uppfyllde urvalskriterierna valdes ut och lästes 

i sin helhet av uppsatsförfattarna på separat håll. Artiklar som fortfarande 

besvarade litteraturöversiktens syfte, efter genomläsningen, kvalitetsgranskades 

gemensamt och diskuterades därefter tills konsensus ansågs föreligga. Artiklarna 

lästes därefter flera gånger för att finna ord som tydligt speglade 

litteraturöversiktens syfte.  

Olika färger användes av uppsatsförfattarna i artiklarnas resultatdel för att markera 

ord som belyste litteraturöversiktens syfte. Färgerna representerade olika aspekter 

av kategorier som speglade närståendes upplevelser. Gul färg representerade 

sociala upplevelser, blå färg stod för fysisk upplevelse, grön för autonomi, orange 

för strukturella redskap och rosa för psykisk upplevelse.  

 

Färgkodningen genomfördes tillsammans och om författarna var oense om till 

vilken kategori som ordet skulle tillhöra, så diskuterades detta. Ord som tydligt 

speglade närståendes upplevelser ströks under i artiklarna. Användandet av olika 

färger gjorde att tydliga skillnader och likheter kunde urskiljas. När orden hade 

kategoriserats granskades dessa och de ord eller känslor som vid flest tillfällen 

hade uppmärksammats tilläts ingå i litteraturöversiktens resultat.  

 

Författarna har bearbetat litteraturöversikten tillsammans och separat. Eventuella 

förändringar som en part har ändrat har markerats i arbetet och därefter mailats till 

den andre parten. Båda författarna har aktivt bidragit med kunskap och 

resonemang för att kunna fullfölja litteraturöversikten. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Värdering av artiklarnas kvalitet gjordes med hjälp av en mall som är en 

modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och 

Wengström (2013). Maxpoängen för studier med kvantitativ design var 29 poäng 

och 25 poäng för artiklar med kvalitativ design. Totalsumman av poäng från 

granskningen överfördes till en procentsats.  
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Mallar för kvantitativ design och kvalitativ design återfinns under bilaga 1. 

Artiklarna graderades efter följande gränser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006):  

 

       Hög grad = >80 %       Medel grad = 61-79%        Låg grad = <60%  

 

Artiklar av hög- och medel grad tilläts ingå i litteraturöversikten, övriga 

exkluderades. Artiklar som granskats till litteraturöversikten ordnades i en matris 

som presenteras under bilaga 2. 

 

Analys och tolkning av data 

Valda artiklar har lästs och kritiskt granskats efter Fribergs (2012) metod för att 

genomföra en litteraturöversikt. Granskningen av litteraturöversiktens artiklar 

utfördes av båda skribenter för att öka trovärdigheten i kvalitetsgranskningen 

(Wallengren & Henricson, 2012). En sammanställning av artiklarnas resultat 

utfördes vilket synliggjorde likheter och skillnader. Dessa presenteras som sju 

teman under litteraturöversiktens resultatdel. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Artiklar har granskats objektivt med en medvetenhet av förförståelse. 

Skribenternas förförståelse baseras på vårderfarenheter vid en 

rehabiliteringsavdelning för strokepatienter. Det objektiva förhållningssättet och 

skribenternas förförståelse har diskuterats vid flera tillfällen för att försäkra att alla 

studiers resultat och diskussion inte skulle misstolkas eller förvrängas. Fabricering 

av data eller annat avsteg som skulle kunna gynna resultatet har inte skett. Valda 

studier har godkänts av etisk kommitté och-/eller där deltagarna har fått tydlig 

information om att de när som helst under studiens gång har kunnat avbryta 

processen utan närmare motivering (Forsberg & Wengström, 2014). 

 

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat baserades på sexton artiklar, varav fem kvantitativa 

och elva kvalitativa. Sju teman formades ur analysen för att presentera resultatet, 

se figur 1. 
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De vetenskapliga studierna har genomförts i Sverige (n=3), Nederländerna (n=2), 

USA (n=1), Kanada (n=2) och Storbritannien (n=8) från 2006 och framåt. En 

större del av de kvalitativa artiklarna har framhållit kvinnors upplevelse av att 

vårda sina makar som drabbats av stroke. Ett fåtal artiklar har lyft mäns 

upplevelser av att vårda sin partner. Merparten av artiklarna har genomförts med 

ett fenomenologiskt perspektiv vilket tydligt har speglat närståendes upplevelser 

av att vårda sin partner som drabbats av stroke. Till litteraturöversiktens resultat 

presenteras utvalda citat.  

 

Information 

En stor del av de närstående berättade hur de upplevde att inte hade förberetts för 

den kommande hemsituationen efter utskrivning från vårdavdelningen. Många 

närstående upplevde att de saknade information om stroke och om hur de skulle 

vårda partnern i hemmet (White et al., 2007; Cameron, Naglie, Silver & Gignac, 

2013).  

 

Några närstående fick möjligheten att vara med i omvårdnadsarbetet kring deras 

make/maka på sjukhuset före utskrivning. De fick då råd och tips från 

vårdpersonal på enkla saker, till exempel förflyttningsteknik, som kunde underlätta 

i vardagen. Möjligheten att få se, delta och fråga upplevdes som positivt av de 

närstående och de gav dem trygghet för den kommande situationen i hemmet 

(White et al., 2007).  

 

NÄRSTÅENDES 
UPPLEVELSER 

Figur 1.  

Resultatöversikt 
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Behovet av information var viktigt till en början och vid en tillbakablick på den 

första tiden i hemmet berättade en närstående om sina upplevelser:  

 

” When you go home, this is what you can do and this is what you can’t do. 

And this is what you should do and shouldn’t do. I just needed a little more 

of that” (Cameron et al., 2013, s. 318). 
 

Behovet av hur informationen förmedlades till de närstående förändrades under 

vårdtiden. I början var skriftlig information överväldigande och de ansåg att det 

räckte med verbal information från vårdpersonalen. När de närstående senare 

upplevde att de kände sig tryggare i sin vårdroll önskade de skriftlig information 

(Cameron et al., 2013). Avsaknaden av information genererade en oro hos den 

närstående över att partnern kunde eller skulle försämras i sitt tillstånd (Quinn, 

Murray & Malone, 2014). Oron över försämring skapade ett beteende av konstant 

vaksamhet och kontroll över partnern. De kunde ringa hem för att höra deras 

partners röst och om partnern inte hann svara skyndade de hem för att kontrollera 

så att allt stod rätt till i hemmet (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009). Green 

och King (2010) förklarar att de närstående upplevde att de sov dåligt eller inget 

alls vissa nätter, för att de hade ett behov av att kontrollera att partnern fortfarande 

andades. En närstående berättade: 

” My husband accuses me of babying him, but my over-protectiveness is an 

automatic response because I am afraid to let him go” (Green & King, 2010, s. 

1196). Oron hos de närstående berodde delvis på en känsla av att ständigt behöva 

övervaka sin partner, en minskning av social kontakt med familj och vänner 

(Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2009) samt en ökad arbetsbörda i hemmet 

(Quinn et al., 2014). 

 

Hemsituationen 

White et al. (2007) förtydligar hur närstående beskrev en känsla av att ha förlorat 

sitt hem. Den ökade mängden av hjälpmedel i hemmet samt att bostaden anpassats 

efter partnerns behov var en nödvändighet för att kunna vårda partnern. Mattor, 

trösklar och andra objekt hade eliminerats från bostaden som en del i att minska 

riskerna.  
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Detta medförde känslor av stress och irritation från de närstående, som inte längre 

kände att hemmet de nu levde i var deras hem. En närstående beskrev situationen 

som följande: 

 

” Well, my home is not how I like it because everything is rearranged. I 

have the bed in the living room, all my carpets are rolled up… it’s just a 

mess… I mean it’s just not my home! My environment is very important to 

me.” (White et al., 2007 s.8).  
 

Känslan av att inte trivas i sitt hem och den ökade arbetsbördan i rollen som 

vårdgivare var bidragande orsaker till att de närstående upplevde en negativ 

försämring av deras psykiska hälsa (Cao et al., 2009; Buijck et al., 2015). De 

närstående upplevde att partnerns funktionsnedsättning efter stroke starkt 

inverkade på arbetsbördan i hemmet (Draper & Brocklehurst, 2007; Buijck et al., 

2014). Omställningen från maka/make till vårdgivare upplevdes som besvärligt 

från en större del av de närstående i studien av Buschenfeld et al. (2009).  

Flertalet av de närstående beskrev hur de för det mesta tog hand om hem och 

make/maka själv men att de någon gång kunde få stöttning av barn, vänner eller 

grannar (Kruithof, Visser-Meily & Post, 2012). Ett större engagemang krävdes av 

den närstående för omsorgen kring barnen men också för matlagning, tvätt och 

andra hushållssysslor. En närstående berättade om situationen:” [My wife] can’t do 

anything, I do the cooking, the ironing, the housework. I never did a great deal in 

the house, I find it very difficult” (Buschenfeld et al., 2009, s. 1645).  

 

Många av de närstående beskrev hur de kände sig fängslade i sitt hem på grund av 

partnerns hälsotillstånd och krävande behov (Draper & Brocklehurst, 2007).  

Detta skapade frustration hos den närstående (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). De upplevde en känsla av tvång, att alltid behöva vara tillgängliga 

(Bäckström, Asplund & Sundin, 2010). De isolerade sig från sociala aktiviteter i 

brist på tid och energi (Green & King, 2009). Närstående beskrev hur de fick 

skuldkänslor när de lämnade hemmet utan partnern och att detta var en av 

anledningarna till att stanna hemma. Andra närstående beskrev att aktiviteter inte 

längre var roligt att genomföra på egen hand eller att aktiviteten påminde om 

partnern och att de därför upplevde skuld och ångest (Gosman-Hedström, & 

Dahlin-Ivanoff, 2012). 
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Ekonomi 

Den ekonomiska situationen påverkade paren i varierande utsträckning. 

Medelålders par, där båda parter arbetade, upplevde en plötslig ansträngning i 

ekonomin då de inte hade möjligheten att fortsätta arbeta. Närstående fick avstå 

arbete för att ta hand om sin partner i hemmet då ekonomiska resurser saknades för 

att finansiera utomstående vårdassistans (Bulley et al., 2010). I relationer mellan 

äldre partners hade vanligen den ena partnern redan slutat arbeta samtidigt som de 

oftast hade en socialförsäkring, pension eller liknande som svarade för en större 

del av inkomstbortfallet. De ansåg att den mindre del inkomst som saknades inte 

inverkat på deras dagliga liv (McCarthy & Bauer, 2015). Ansträngd ekonomisk 

situation påverkade även andra delar i deras liv. Oförmågan av att inte till fullo 

kunna planera för framtiden angående arbete, boende och hälsa var faktorer som 

oroade de yngre närstående (McCarthy & Bauer, 2015; Cao et al., 2010).  

Flertalet av närstående påtalade en önskan om en bättre ekonomisk situation för att 

kunna få avlastning i hemmet men också för att kunna göra andra aktiviteter som 

enbart var för rekreation till exempel resor eller utflykter med partnern och-/eller 

familjen. De par med god ekonomi som kunde resa bort eller göra roliga aktiviteter 

med partnern upplevde en känsla av ett friare liv som motverkade den annars 

rutindrivna vardagen (White et al., 2007).  

 

Fysisk- och psykisk ohälsa 

Cao et al. (2010) visade att närstående upplevde ett rutindrivet, monotont 

vårdarbete med ett stort ansvar för partnerns fysiska och psykiska rehabilitering. 

Detta var en orsak till stress hos den närstående och kunde påverka den psykiska 

och fysiska hälsan negativt. En närstående som ansåg att dennes psykiska hälsa 

påverkades beskrev känslan som: ”I just lived from day to day, you know… I had a 

panic attack once in the supermarket where I just abandoned my trolley, got out of 

the shop and drove away” (Bulley et al., 2010 s. 1409). 

 

De närstående åsidosatte sig själva i många avseenden för partnerns välmående. 

De slutade att träna på gym, undvek att gå och simma och tog inte längre 

promenader på eftermiddagarna som de brukade.  
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Uppoffringar av den egna fysiska aktiviteten, trots en medvetenhet om att det 

negativt försämrade deras fysiska och psykiska hälsa, var påtagande i flera fall 

(Cao et al., 2010). En annan närstående beskrev känslan på följande sätt: 

 

” You just don’t have any independence to do anything like that, and I’d 

like to get back in to taking better care of me, because you get so busy 

taking care of the patient… that you sometimes neglect yourself” (Cao et 
al., 2010 s.39) 

 

Förlorad självständighet 

Det ökade ansvaret för fysiska åtaganden resulterade i förlorad egen tid för den 

närstående. Förlorad självständighet var ett tema som sträckte sig över ett flertal av 

valda artiklar (Buschenfeld et al., 2009; Buijck et al., 2015; Franzén-Dahlin, 

Murray & Billing, 2008; Green & King, 2009; Williams, Morrison & Robinson, 

2013). Närstående berättade hur de kände sig utmattade med förlorad självbild och 

autonomi (Green & King, 2009).  

Orsaken till känslan beskrevs bero på de krävande kraven av fysiskt 

omhändertagande av partnern men också på brist av energi och-/eller tid. Dessa 

berodde delvis på en ökad arbetsbörda hos de närstående (Cameron et al., 2012), 

en känsla av att ständigt behöva övervaka sin partner och en minskning av social 

kontakt med familj och vänner (Bulley et al., 2010). En närstående beskrev 

situationen: 

 

“My daily aim it not to have fluctuations one side or the other, just to keep 

it level… I don’t aim for other things I might have done in the past because 

I just can’t do it” (Bulley et al., 2010, s. 1410) 
 

Närstående upplevde frustration över att sköta både hem och arbete och de 

önskade avlastning. De ansåg att för varje dag som gick förlorade de en bit av sig 

själva och tappade attraktionen till partnern. Närstående som fortsatte att arbeta 

upplevde sin arbetsplats som en positiv avlastning från den krävande 

hemsituationen (Buschenfeld et al., 2009).  
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Relationer 

Konsekvenserna för den strokedrabbade uppbringade förändringar i personlighet, 

identitet och självkänsla under sjukdomsförloppet, vilket påverkade relationen i 

olika avseenden för båda parter.  

Närstående upplevde att personlighetsförändringarna hade varit svåra att handskas 

med och att de kände sig förvirrade om sina känslor för sin partner. Den tydliga 

rollen som hustru, där åtrå hade varit en naturlig del av relationen, ersattes med en 

känsla av att vara mor och upplevdes som motbjudande vid tanken på en sexuell 

relation (Bäckström et al., 2010; Quinn et al., 2014). En närstående beskrev: 

 

” If I’m going to have a sexual relationship with a man, then I have to get 

feelings of being.. a woman … and not as a mom, now my feelings are too 
much as a mother … it hangs, I get… no, it almost disgusts me” 

(Bäckström et al., 2010, s. 263) 
 

Närstående sörjde förlusten av sin livskamrat och den intellektuella relation de en 

gång haft med sin partner. De beskrev att de upplevde en känsla av att dela sin 

bostad med en främling (Gosman-Hedstöm & Dahlin-Ivanoff, 2012; Bäckström et 

al., 2010).  

Olika anledningar så som irritation över att partnern ställde samma fråga, 

skuldkänslor över att ha förlorat tålamodet med partnern och sorgen över att ha 

förlorat ömsesidig förståelse innebar att de närstående i sociala sammanhang ofta 

hamnade i genanta situationer (Gosman-Hedstöm et al., 2012; Williams et al., 

2013). 

 

Vissa närstående upplevde en förstärkt relation med sin partner, att de nu fick mer 

tid tillsammans och att delade fler emotionella saker med varandra än förut 

(McCarthy & Bauer, 2015). Relationerna inom familjen blev starkare. De 

närstående beskrev hur de värdesatte stunder tillsammans med släkt och vänner än 

vad de tidigare hade gjort (Kruithof et al., 2012). 

Närstående upplevde att de var tvungen att lösa de problem som uppstod i hemmet 

och i vården kring sin partner, vilket resulterade i en känsla av att inte vara 

uppskattad av sin partner (Quinn et al., 2014). Andra närstående upplevde att de 

växte i sin nya roll och fick ett större självförtroende än de haft tidigare (Kruithof 

et al., 2012).  
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I ett försök att få en ökad känsla av lättnad och hantera de problem som uppstod i 

relationen försökte de närstående normalisera problemen genom att jämföra sina 

problem med andra par som befann sig i liknande situation (Williams et al., 2013; 

Adriaansen, van Leeuwen, Visser-Meily, van den Bos & Post, 2010).  

 

Socialt stöd 

Närstående upplevde stödgrupper med andra i liknande situation som något 

positivt. Det gav dem en chans att få prata med andra om vardagliga problem som 

upplevts svårt och samtidigt inhämta ny kraft ur liknande upplevelser från andra 

deltagare i stödgruppen (Franzén-Dahlin et al., 2008). Stödgrupper upplevdes 

också bidra till det sociala stöd som närstående emellanåt saknade i vardagen från 

familj och vänner (McCarthy & Bauer, 2015). Stödgrupper visade sig hjälpa 

närstående att förstå problemen kring stroke och visade att närstående som deltog i 

möten, med andra vårdgivande närstående, hade större kunskap gällande stroke 

samt bättre psykisk hälsa än de som inte gick på möten (Franzén-Dahlin, Murray 

& Billing, 2008).  

 

Adriaansen et al. (2010) beskriver hur närstående upplevde en minskning av det 

sociala stödet över tid. Vardagligt stöd i form av familj, vänner och bekanta 

saknades nu helt av flera deltagare samtidigt som stöd i svåra situationer hade 

minskat (Adriaansen et al., 2010).  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Närstående till personer som drabbats av stroke upplevde emotionell, psykisk och 

fysik påfrestning under vårdtiden i hemmet. Närstående ansåg att de inte hade 

förberetts för sin kommande roll i hemmet. De ansåg att de saknade information 

för att kunna vårda deras partners. Den vårdande makan/maken upplevde att deras 

partners grad av funktionsnedsättning starkt inverkade på arbetsbördan i hemmet. 

En konstant oro över partnerns välmående skapade en överdriven vaksamhet hos 

de närstående vilket påverkade deras fysiska och psykiska hälsa. Den förändrade 

ekonomiska situationen påverkade de närstående på ett negativt sätt. De önskade 

avlastning men beskrev att de inte hade ekonomiska förutsättningar för detta. 
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Närstående upplevde att de undvek sociala tillställningar/aktiviteter till följd av 

reducerad energi eller brist på tid. De beskrev hur de hade förlorat sin livskamrat 

och att de upplevde svårigheter i relationen med sin partner men också med familj 

och vänner. Stödgrupper beskrevs som positivt vilket stimulerade de närstående till 

förnyad energi och var ett forum för dem att lyfta sina tankar med andra i liknande 

situation. 

 

Resultatdiskussion 

Avsaknad av information för den kommande vårdrollen upplevdes som 

ansträngande av de flesta närstående (White et al., 2007; Cameron et al., 2013; 

Cao et al., 2010; Quinn et al., 2014). 

Resultatet styrks av Ohlsson-Nevo, Andershed, Nilsson och Anderzén-Carlsson 

(2012) som har beskrivit hur närstående, till personer som opererats för 

koloncancer, upplevde informationsutbytet under vårdtiden inför hemgång.  

De anhöriga upplevde att de inte inkluderades i planeringen och att de saknade 

kunskap i vårdandet (Ohlsson-Nevo et al., 2012). I flera av studierna hade den 

strokedrabbade nyss kommit hem från sjukhuset och den vårdgivande rollen för de 

närstående var helt ny. Chocken efter ett livsomvälvande besked kan påverka 

uppfattningen i och om den rådande situationen (Cullberg, 2006). Det är en 

självklarhet att närstående skall delges den information de behöver och önskar men 

det är uppsatsförfattarnas åsikt att det kan vara svårt för vårdpersonal att avgöra 

vilken information närstående behöver och när. De närstående beskrev hur de 

önskade verbal information i ett tidigt skede och önskade skriftlig information 

senare, eftersom det ansågs överväldigande i det akuta skedet (Cameron et al., 

2013). Skriftlig information, i ett tidigt skede, kan vara ett sätt för de närstående att 

ha en resurs att gå tillbaka till i ett senare skede. Kombinationen av verbal- och 

skriftlig information har visats skapa högre förståelse för den mottagande parten 

(Johnson, Sandford & Tyndall, 2008). Sjuksköterskans roll syftar till att vara 

lyhörd och ödmjuk i mötet med patienten, men också med närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det kan vara så att närstående i studierna upplevde 

att de inte fick någon information när de i själva verket inte hade förmågan att ta in 

informationen där och då på sjukhuset.  
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Ett öppet personcentrerat förhållningssätt i samtalet har visats skapa möjligheter 

för närstående att känna sig inkluderade och detta kan skapa förutsättningar för ett 

mer adekvat informationsutbyte vilket genererar en högre förståelse för de 

närstående (Ekman et al., 2014).  

 

Oro hos de närstående över deras kommande vårdroll men också över partnerns 

hälsotillstånd var en sak som speglade närståendes upplevelser över att vårda sin 

partner. De upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från familj, vänner eller 

vårdpersonal. Stödet som en del närstående fick minskade över tid vilket 

upplevdes som negativt. Stödgrupper upplevdes som positivt och gav de 

närstående styrka att fortsätta (Franzén-Dahlin et al., 2008).  

Utbyte i stödgrupper bekräftas som något positivt även från Cecil, Parahoo och 

Thompson (2011) som beskrev anhörigas upplevelser att vårda sin partner som 

drabbats av stroke. Närstående i studien menade att det var det sociala stödet som 

påverkade dem och avsaknaden av detta skapade en negativ vardag (Cecil et al., 

2011). Sjuksköterskan kan påverka och hjälpa närstående i deras vardag genom att 

finnas till hands och lindra den oron som uppkommer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Ett kontinuerligt stöd upplevdes som befriande och 

skapade en vi-känsla hos de närstående (Ekstam et al., 2011).  

De närstående beskrev att de kände sig lättade över en personlig kontakt där de 

inte behövde förklara och berätta om deras situation vid varje kontakt. 

Personcentrerad vård grundas i partnerskapet mellan individer (Ekman et al., 

2014). Ett kontinuerligt stöd från enbart en sjuksköterska kan vara svårt att 

upprätthålla över tid men möjligheten för närstående till att interagera med 

stödgrupper i liknande situation kan inverka till ett stärkt partnerskap och kan vara 

ett sätt för sjuksköterskan att möta den oro de närstående upplever (Leksell & 

Lepp, 2014; Zoffman et al., 2016). 

 

I hemmet upplevde närstående att de kände sig fängslade och att de inte fick tid för 

sig själva. De upplevde att de konstant var tvungna att finnas för sin partner och 

fick sällan avlastning från vårdgivarrollen. En del närstående fick hjälp av familj 

och vänner men ofta var detta korta stödinsatser som inte gav makan/maken 

tillräcklig avlastning (Kruithof et al., 2012).  
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Flera av de närstående önskade mer avlastning men hade inte den ekonomiska 

förmågan att ha anställd personal på plats i hemmet (Buschenfeld et al., 2009).  

De närstående undvek sociala tillställningar till följd av minskad energi (Green & 

King, 2009). Påfrestningarna i hemmet orsakade en försämrad fysisk och psykisk 

hälsa för de närstående (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

Personcentrerad vård syftar till att se helheten kring patienten, vilket innefattar 

närståendes förmåga att hjälpa patienten men det kan också inkludera närståendes 

behov för den vårdgivande situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; 

Ekman et al., 2014). Sjuksköterskans främsta åtaganden är att ”främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014 s. 3). Det är således sjuksköterskans uppgift att se till 

närståendes behov såväl som att patientens behov skall tillgodoses. När de 

närståendes hälsa negativt påverkas av den vårdgivande situationen är det 

sjuksköterskans åtagande att verka för att främja hälsa och återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Ekstam et al. (2011) har framhållit vikten av bägge 

parters rehabilitering efter stroke. Fysisk och-/eller psykisk ohälsa skulle kunna 

motverkas genom att visa respekt för den närstående, lyssna på, informera och 

verka för avlastning, detta genom att anamma ett personcentrerat förhållningssätt 

för att stärka partnerskapet mellan närstående och sjuksköterska (Hedman, 2014). 

 

Metoddiskussion 

Under examensarbetet har skribenterna haft ett gott samarbete sinsemellan där 

bägge parter aktivt har arbetat för att fullfölja processen. Träffar har skett fysiskt, 

på telefon samt över AdobeConnect. Databaserna som valdes ut var Cinahl och 

PubMed. När sökningarna påbörjades upptäcktes det att sökresultaten var i princip 

identiska på båda databaser. I PubMed upplevdes det att sökresultaten var tekniskt 

svårare att begränsa, på grund av detta valdes den bort. Under sökningarna har 

tanken uppmärksammats på om användandet av enbart en databas kan ha påverkat 

trovärdigheten i resultatet till litteratursökningarna (Polit & Beck, 2010).  

 

Resultatet från sökningarna anses vara ett resultat på artiklar med god kvalitet och 

valet, av att använda en databas, anses därmed inte ha inverkat artikelkvaliteten 

eller artiklarnas tillförlitlighet (Polit & Beck, 2010).  
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Sökorden som användes ansågs beskriva syftet men fler artiklar med hög kvalité 

kunde eventuellt hittats om sökorden hade utvecklats. Den booleska termen AND 

användes i sökningarna och resultatet hade eventuellt kunnat bli bättre om termen 

OR också hade använts på ord med liknande betydelse.  

 

Artiklarna granskades av författarna var för sig och därefter tillsammans för att 

stärka trovärdigheten, urskilja likheter och skillnader samt få en förståelse för 

artiklarnas resultat (Wallengren & Henricson, 2012). Till examensarbetet valdes 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar ut. Kvalitativa artiklar valdes ut för att de 

speglar människors upplevelser, tankar och känslor. Kvantitativa artiklar tilläts 

ingå i litteraturöversikten för att de utvalda artiklarnas resultat speglade närstående 

upplevelser av särskilda teman till exempel upplevelse av att delta i stödgrupper, 

tillräcklig information före hemkomst och likande. Enbart kvalitativa artiklar 

kunde ha inkluderats för att få ett bredare perspektiv och högre tillförlitlighet på 

examensarbetets syfte.  

 

Författarna har under litteraturöversiktens gång varit medvetna om sin 

förförståelse och konsekvent försökt att vara objektiva i sökningar, granskning och 

presentation för att stärka pålitligheten i litteraturöversikten resultat.  

Handledning, tillsammans med handledare och kurskamrater, har skett varannan 

vecka. Detta anses ha stärkt litteraturöversiktens trovärdighet eftersom 

litteraturöversikten regelbundet har granskats av kurskamrater och handledare. 

 

Artiklarna till litteraturöversikten har baserats på studier från länder med 

västerländsk kultur och som i viss utsträckning liknar Sverige. Tanken med detta 

var att få ett resultat som var tillförlitligt och överförbart till vår hälso- och 

sjukvård (Polit & Beck, 2010).  

 

Syftet till litteraturöversikten vara att beskriva närståendes upplevelser av att vårda 

en partner som drabbats av stroke. Både kvinnor- och mäns upplevelser fick 

inkluderas då det ansågs av värde av att få upplevelser från båda könen. En större 

del av artiklarna har speglat kvinnors upplevelser av att vårda sin partner och en 

liten del representerade den manliga upplevelsen.  



 

25 

 

Bägge delar har inkluderats i resultatet eftersom studiens syfte var att belysa 

närståendes upplevelser. Överförbarheten av resultatet på mäns upplevelser av att 

vårda sin maka kan vara begränsad eftersom de utgjorde en minoritet i resultatet. 

Det är uppsatsförfattarnas åsikt att resultatet över kvinnors upplevelse är trovärdigt 

och överförbart till kvinnor i länder som liknar Sverige. 

 

Etikdiskussion 

Omvårdnadsforskning leds av forskningsetiska principer så som principen om att 

göra gott, principen om autonomi, principen om att inte skada och principen om 

rättvisa (Sandman & Kjellström, 2013). Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt 

hade ett godkännande från en forskningsetisk kommitté och-/eller ett skriftligt 

godkännande från de personer som deltog i studien. I de fall ett skriftligt 

godkännande användes fick deltagare information om möjligheten till att, när som 

helst under studiens gång, avbryta studien utan närmare motivering.  

 

Författarna till de vetenskapliga artiklarna använde sig ofta av citat för att tydligt 

få fram deltagarnas tankar. För att skydda deltagarna i studien avidentifierades 

citat och annan information. Informationen behandlades med sekretess, vilket kan 

ses som främjande av det etiska förhållningssättet. Intervjuerna utfördes hemma 

hos deltagarna i studien. Ur ett etiskt perspektiv är detta är av värde då det kan ha 

medfört att deltagarna kände sig mer bekväma i situationen och kunde förmedla en 

mer verklighetstrogen bild av deras upplevelse att vårda sin partner. Positiva och 

negativa aspekter av närståendes upplevelser har lyfts för att inte förvanska 

resultatet.  

Det är uppsatsförfattarnas åsikt att forskningsetiska principer har vidhållits i alla 

artiklarnas studier. 

 

KLINISK BETYDELSE FÖR VÅRDPERSONAL 

I mötet med patienter och närstående är det av stor vikt att vi försöker att arbeta 

personcentrerat. Partnerskapet mellan vårdgivare, patient eller närstående är 

kärnan i den personcentrerade vården och ökar tydligt delaktighet samt inverkar 

till en förbättrad vårdmiljö, för hälso- och sjukvårdspersonal, närstående och 

patient.  
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SLUTSATS 

Närstående, som vårdgivare till patienter med stroke, upplevde att de inte fick 

vägledning, verktyg eller stöd från vårdpersonal för att vårda sin partner i hemmet. 

De upplevde att de inte inkluderades i vården och att vårdbördan var för krävande. 

Detta inverkade till en försämrad fysisk- och psykisk hälsa för närstående. 

De beskrev hur de isolerade sig från sociala aktiviteter. Närstående som hade 

möjligheten till att delta i stödgrupper upplevde att deras energi och ork ökade i 

vardagen, de fick en ökad kunskap om stroke och ett kontinuerligt stöd. Ingen av 

de närstående upplevde stödgrupper som negativt. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Mer forskning behövs om hur sjuksköterskan kan arbeta i ett personcentrerat 

perspektiv med stödgrupper för närstående som vårdar sin partner som drabbats av 

stroke. Ytterligare forskning behövs kring mäns upplevelser av att vårda sin 

partner som drabbats av stroke då artiklarna i denna studie till stor del har speglat 

kvinnors perspektiv. 
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BILAGA 1 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvantitativa studier 
 

 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg (<60%)  medel (61-79%)         hög (>80%) 
 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning – kvalitativa studier 

 

 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: låg (<60%) medel (61-79%)         hög (>80%) 
 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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BILAGA 2 - artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Adriaansen, J. J. E., 
van Leeuwen, C. M. 
C., Visser-Meily, J. 
M. A., van den Bos, 
G. A. M. & Post, M. 
W. M 
 
2011 
 
The Netherlands 

Course of 
social 
support and 
relationships 
between 
social 
support and 
life 
satisfaction 
in spouses of 
patients with 
stroke in the 
chronic 
phase 

Describe the course of 
social support in 
spouses of patients 
with stroke and 
examine direct and 
indirect relationships 
between social support 
and life satisfaction 
over time 

Kvantitativ 
 
Mätinstrument: 
Social support list-12, 
LiSat-9, 
Caregiver Strain Index 

n= 180 
114 
kvinnor 
och 66 
män. 

Anhöriga upplevde ett minskat socialt 
stöd under sjukdomsförloppet. 
 
Den anhörige associerade socialt stöd 
till positiv livskvalitet oavsett upplevd 
vårdtyngd. 

Hög 
96% 

Buschenfeld, K., 
Morris, R. & 
Lockwood, S. 
 
2009 
 
United Kingdom 

The 
experience 
of partners 
of young 
stroke 
survivors 

The present study aims 
to extend knowledge 
by studying partners of 
young stroke survivors 
in the years after the 
stroke to capture 
enduring effects and 
changes 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Interpretativ fenomenologisk 
analys (IPA) 

n= 7 
7 partners 
under 
åldern 60 
år. 

Anpassning: till socialt liv, 
hemsituation, arbetssituation 
 
Uthärda: emotionella svårigheter, 
tidigare erfarenheter, socialt stöd 

Hög 
88% 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Buijck, B.,Zuidema, 
S., Spruit-can Eijk, 
M., Bor, H., 
Gerritsen, D., & 
Koopmans, R. 
 
2014 
 
The Netherlands 

Determinants 
of geriatric 
patients 
quality of 
life after 
stroke 
rehabilitation 
 

Identify determinants 
of patients’ quality of 
life and informal 
caregiver burden by 
focussing on 
interrelationsship 
between patient 
characteristics and 
informal caregiver 
burden 
 

Kvantitativ studie 
 

Livskvalitet (QoL) mättes 
med RAND-36. 

Anhörigvårdarbörda mättes 
med CSI. 

Beroende av ADL mättes med 
BI. 

Självständighet att utföra 
sysslor i hemmet mättes med 

FAI. 
Arm-funktion mättes med 

FAT. 
Balans mättes med BBS. 

Neuropsykologiska symtom 
mättes med NPI-NH. 

n= 123  
36 män och 
48 kvinnor, 
 
 

Patienters psykosociala mående (främst 
klagomål) har stor betydelse gällande 
livskvalitet hos stroke-drabbade.  
 
Patienters livskvalitet var associerade 
till hög autonomi samt låg nivå av 
klagomål. 
 
Känsla av vårdtyngd hos den anhörige 
berodde på den strokedrabbades 
neuropsykologiska symtom och hur 
mycket klagomål den strokedrabbade 
hade. 

Hög 
89% 

Bulley, C., Shiels, J., 
Wilkie, K. & 
Salisbury, L. 
 
2010 
 
United Kingdom 
 
 
 
 

Carer 
experiences 
of life after 
stroke- a 
qualitative 
analysis. 

Carers´ experiences of 
caring for at stroke 
survior were explored, 
including reactions and 
changes in their lives. 

Kvalitativ fenomenologisk 
studie. 

 
 

n= 7 
anhöriga 

Det tog tid för deltagarna att förstå de 
långsiktiga effekterna av stroke. 
Emotionella och kognitiva förändringar 
hos partners upplevdes mycket oroande. 
Anhöriga upplevde att information och 
stöd att anpassas till situationen hade 
behövts. 

Medel 
76% 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Bäckström, B., 
Asplund, K. & 
Sundin, K. 
 
2010 
 
Sweden 

The meaning 
of middle-
aged female 
spouses’ lived 
experience of 
the 
relationship 
with a partner 
who has 
suffered a 
stroke, during 
the first year 
postdischarge 

The aim of this study 
was to illuminate the 
meanings of the 
middle-aged female 
spouses’ lives 
experience of the 
relationship with a 
partner who has 
suffered a stroke during 
the first year after their 
partner’s discharge 
from a rehabilitation 
clinic 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Fenomenologisk-
hermeneutisk analys 

n= 4 
Alla 
deltagare var 
kvinnor, i 
åldrarna 18-
65 år. 

1 mån efter hemkomst: rädsla att 
förlora relationen, identitetsförlust 
 
6 mån efter hemkomst: en kamp om att 
återupprätta äktenskapet, känna sig 
ensamma trots tillsammans 
 
1 år efter hemkomst: sörja förlusten av 
äktenskapet i tystnad, vara fångad i ett 
dåligt äktenskap, söka efter egen tid 
och välmående 

Medel 
76% 

Cameron, J. I., 
Naglie, G., Silver, 
F. L., & Green, M. 
A. M. 
 
2013 
 
United Kingdom 

Stroke family 
caregivers´ 
support needs 
change across 
the care 
continuum: A 
qualitative 
study using 
the timing it 
right 
framework. 

1, Explore the support 
needs over time from 
the perspective of 
Health Care 
Professionals (HCP). 
2, Explore the support 
needs over time from 
HCP perspective. 
3, Compare and 
contrast caregivers and 
HCP´s perspective. 

Kvalitativ intervjustudie n= 38 
24 anhöriga 
och 14 
vårdpersonal 

1: Anhörigas behov av stöd förändras 
beroende på hur strokedrabbade är 
gällande rehabilitering   
 
2: Anhörigas behov av stöd berodde på 
vilken fas paren befann sig i.  
 
3: Studien visade att vårdpersonal och 
anhöriga var oense i anseenden, 
anhöriga vara delaktiga i hela 
vårdprocessen och menade att 
vårdpersonal inte inkluderade de 
anhöriga från början. 
Anhöriga upplevde en önskan om mer 
stöd och önskade att vårdpersonal hade 
uppmärksammat deras behov i ett 
tidigare skede.  

Hög 
80% 
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År 
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Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Cao, V., Chung, C., 
Ferreira, A., 
Nelken, J., Brooks, 
D. & Cott, C. 
 
2010 
 
United states of 
America 

Changes in 
activities of 
wives caring 
for their 
husbands 
following 
stroke 

The purpose of this 
study was to explore 
the perspectives of 
caregivers of persons 
with stroke with 
respect to their own 
physical activity. 

Kvalitativ intervjustudie 
 
Symbolisk interaktionism, 
perspektivet ses som en 
ständig process av händelser 
som inverkar till en 
förändrad verklighet 

n= 10  
Alla 
deltagare i 
studien var 
kvinnor 

Förändrad roll: maka/make till 
vårdgivare, förlust av självständighet 
 
Förändrad aktivitetsnivå: gemensamma 
aktiviteter till fokus på hans 
rehabilitering 
 
Hinder för aktiviteter: ingen ork eller tid 
för aktivitet 
 
Förändrad upplevelse av aktivitet: inte 
samma sak utan honom, skuldkänslor att 
göra saker på egen hand 

Hög 
96% 

Draper, P. & 
Brocklehurst, H. 
 
2007 
 
United Kingdom 
 
 

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

Investigate the impact 
of stroke on the 
patient´s spouse, 
paying particular 
attention to psychiatric 
morbidity and the 
strain of caring. 

Kvantitativ 
 

Mätinstrument: 
Barthel index, ADL, GHQ, 

CGSI 

n= 44 par 
31 kvinnor 
och 13 män. 

Effekterna av stroke drabbar inte bara 
patienten utan även den anhörige till en 
mätbar grad.  
 
Grad av funktionsnedsättning inverkade 
på vårdbördan för den närstående i 
hemmet. 

Hög 
89% 
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Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Franzén-Dahlin, Å., 
Larsson, J., Murray, 
V., Wredling, R. & 
Billing, E 
 
2008 
 
Sweden 

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

To determine whether 
a nurse-led support and 
education programme 
for spouses of patients 
affected by stroke 
improves the 
psychological health of 
the spouses. 

Kvantitativ studie av 
fokusgrupper, 

 
Support och 

utbildningsprogram för 
anhöriga. 

Mätinstrument: 
CPRS-SA, AVSI, AVAT, 

SOC, Barthel Index, 
EuroQoL, VAS, Level of 
satisfaciton. 

n= 100 
anhöriga 
indelade i 2 
grupper.  

Både grupper hade uppnått lika resultat 
i kunskap gällande stroke. 
 
Anhöriga som hade större frekvens av 
deltagande hade påtagligt starkare 
psykisk hälsa. 
 
Att uppmuntra anhöriga att delta i stöd 
och utbildningsgrupper har stor 
signifikans för anhörigas psykiska hälsa. 

Hög 
96% 

Gosman-Hedström, 
G. & Dahlin-
Ivanoff, S. 
 
2012 
 
Sweden 

’Mastering an 
unpredictable 
everyday life 
after stroke’ – 
older women’s 
experiences of 
caring and 
living with 
their partners 

To explore and learn 
from older women how 
they experience their 
life situation and 
formal support as 
carers of their partners 
after stroke to suggest 
clinical implications 

Kvalitativ studie av 
fokusgrupper, 

n= 16 
Alla 
deltagare var 
kvinnor i 
åldrarna 67-
83 år. 
Indelade i 
fyra 
fokusgrupper. 

Leva med en annan man: åsidosätta sig 
själv, känsla av skuld, sorg över 
förlusten av gemensamma saker 
 
Rädsla över att det skall hända igen: 
alltid vara steget före, inte släppa 
kontrollen, alltid ”bunden” till personen 
 
Konstant förhandling: förhandling om 
tid för sig själv, förhandling för att orka 
med det dagliga livet, förhandling med 
professionella vårdgivare 

Hög 
96% 
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Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Green, T. L., & 
King, K. M. 
 
2009 
 
Canada 

Experiences 
of male 
patients and 
wife-
caregivers in 
the first year 
post-
discharge 
following 
minor stroke: 
a descriptive 
qualitative 
study 

The purpose of this 
study was to explore 
perceptions of factors 
that impacted patients’ 
quality of life and wife-
caregivers’ strain over 
12 months following 
minor stroke 

Kvalitativ intervjustudie n= 52 
26 par 
bestående av 
26 män i 
åldrarna 39-
83 år och 26 
kvinnor i 
åldrarna 33-
75 år. 

Sårbarhet: förändrad bild av 
maskulinitet, extrem vaksamhet av frun 
som vårdgivare 
 
Insikt: Förlust av socialt, emotionellt 
och fysiskt liv & förändrad självinsikt 
och förhållande 

Hög 
84% 

Kruithof, W. J., 
Visser-Meily, J. M. 
A. & Post, M. W. M. 
 
2012 
 
United Kingdom 

Positive 
caregiving 
experiences 
are 
associated 
with life 
satisfaction 
in spouses of 
stroke 
survivors. 

Are positive caregiving 
experiences of spouses 
of strokepatients taken 
into account and are 
these related to life 
satisfaction? 

Kvantitativ 
 

Mätinstrument: 
Golberg depressives scale, 

CRA, MMSE, Barthel 
Index, LiSat-9, self-esteem 

scale. 
 

n= 128 par. Studien visar att positiva och negativa 
erfarenheter vid vårdandet av sin partner 
var associerade med hög livskvalitet för 
den anhörige. 
 

Hög 
89% 
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Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

McCarthy, M. J., & 
Bauer, E. 
 
2015 
 
United Kingdom 

In sickness  
and in 
health: 
couples 
coping with 
stroke a 
cross the life  
span 

The purpose of this 
study was to 
investigate the effects 
of stroke on couples, 
with a particular focus 
on how stroke may be 
experienced differently 
according to age and 
relationship duration. 

Kvalitativ intervjustudie n= 62 
Bestående av 
31 par. 

Praktiska och emotionella förändringar 
 
Utmaningar i relationen 
 
Oförväntade förändringar i parrelationen 
 
Användning av styrkor i relationen för 
att hantera situationen efter stroke 

Hög 
80% 

Quinn, K., Murray, 
C. D., & Malone, C. 
 
2014 
 
United Kingdom 

The 
experience of 
couples 
when one 
partner has a 
stroke at a 
young age: 
an 
interpretative 
phenomeno-
logical 
analysis 

This study aimed to 
explore couples’ shared 
experiences when one 
partner had a stroke at 
a young age and to 
explore how this 
experience may have 
impacts on their 
relationship. 

Kvalitativ intervjustudie 
 

Interpretativ 
fenomenologisk analys 

(IPA) som beskriver hur en 
person, i ett särskilt 

sammanhang tolkar ett 
fenomen. 

n= 16 
8 par 
bestående av 
8 stycken 
kvinnor och 8 
stycken män. 

Hur kunde detta hända: paren försökte 
skapa förståelse över varför de 
drabbades av stroke 
 
Är det såhär livet kommer att vara nu: 
från partners till vårdgivare och 
vårdtagare 
 
Förändrade livsroller: från partners till 
ett förälder-barnperspektiv 

Hög 
92% 
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Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

White, C. L., Korner-
Bitensky, N., 
Rodrique, N., 
Rosmus, C., Sourial, 
R., Lambert, S. & 
Wood-Dauphinee, S. 
 
2007 
 
Canada 

Barriers and 
facilitators 
to caring for 
individuals 
with stroke 
in the 
community: 
the family’s 
experience 

The purpose of this study 
was to explore the 
perceptions of caregivers 
of persons with stroke 
regarding the barriers 
and facilitators to 
undertaking the 
caregiving role, 
particularly as related to 
the health care system, 
with the ultimate goal of 
identifying potential 
strategies to assist 
families in successfully 
undertaking the role. 

Kvalitativ intervjustudie n= 14 
Majoriteten 
av 
deltagarna 
50 år och 
äldre, mer än 
50 %  av 
deltagarna 
var kvinnor. 

Hinder: avsaknad av samarbete mellan 
vårdteamet och paret, negativa 
livsstilsförändringar, den krävande 
vårdgivarrollen 
 
Underlättande faktorer: koordinering av 
vården, framsteg mot normalitet, 
stödjande social miljö 

Hög 
88% 

Williams, L., 
Morrison, V. & 
Robinson, C. 
 
2014 
 
United Kingdom 

Exploring 
caregiving 
experiences: 
caregiver 
coping and 
making 
sense of 
illness. 

Explore how family 
caregivers make sense of 
caregiving and coping 
with their circumstance. 

Kvalitativ intervjustudie 
 

Bilder tagna av vårdaren 
samt tillförande 

anteckningar under en 
vårdsituation användes 

som stimuli till intervjuer. 
 

 

n= 12 
5 kvinnor, 7 
döttrar, 1 
närstående 
till familjen 
och 1 man. 

Making sense of illness hade fyra 
subkategorier. 
- Behovet av diagnostisering 
- Känsla av skyldighet att vårda 
- Psykisk uthållighet 
- Jämförelse av andras situation och 
därmed en glorifiering av den egna 
situationen. 
 
Coping with circumstance hade två 
subkategorier: 
- Acceptans av situationen 
- Undvikande av patient vid nedsatt 
förståelse av situationen. 
 

Hög 
80% 

 


