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ABSTRACT 

Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga upplevde att deras dagliga liv påverkades 

av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad person och vilken effekt riktade 

sjuksköterskeinterventioner hade för anhörigvårdarna. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie. Databaser som användes var PubMed, Cinahl och Scopus. Resultatet 

visade att många anhörigvårdare upplevde oro och stress i olika situationer och detta 

skapade begränsningar i deras dagliga liv. Anhörigvårdarnas psykiska och fysiska hälsa 

påverkades av att vårda sin anhörig. Relationen mellan anhörigvårdaren och den 

strokedrabbade upplevdes förändrad efter stroke både till det positiva och det negativa. 

Anhörigvårdare som fick ett stöd- och utbildningsprogram från sjuksköterskan fick en 

ökad livskvalité och bättre kunskap kring stroke. Även då praktisk träning kombinerades 

med stöd- och utbildningsprogram ökade livskvalitén. De anhörigvårdare som fick ett 

anpassat utskrivningsprogram och sedan fick uppföljning kunde bättre prioritera de 

dagliga aktiviteterna men deras livskvalité blev inte bättre. 

Slutsats: Anhörigas dagliga liv påverkades av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad 

person till både det positiva och negativa. När sjuksköterskeinterventioner gavs ökade 

anhörigvårdarnas livskvalité, välbefinnande och de gav vård av bättre kvalitet.  

 

Nyckelord: Anhörigvårdare, intervention, sjuksköterska, stroke, stroke patient, 

upplevelser 

Keywords: Caregivers, experiences, intervention, nurse, stroke, stroke patient 
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INTRODUKTION 

Patienter med kvarvarande symtom efter stroke vårdas inte enbart på medicin- och 

rehabiliteringsavdelningar, utan sjuksköterskan kan träffa dessa patienter överallt inom 

hälso- och sjukvården. Stroke är en sjukdom som inte bara drabbar patienten utan även 

patientens anhöriga, som uppsatsförfattarna har uppmärksammat tagit stort ansvar för 

den strokedrabbade. Anhörigvårdare kommer att bli vanligare i framtiden och det är en 

utmaning för dem att vårda sina anhöriga (Weaver Moore, Maiocco, Schmidt, Guo & 

Estes, 2002). Författarna till föreliggande studie ville söka kunskap om hur anhöriga 

upplevde att deras dagliga liv påverkades av att vara anhörigvårdare till en 

strokedrabbad person samt vilka effekter sjuksköterskans interventioner hade för 

anhörigvårdarna. Detta för att i sin kommande sjuksköterskeroll kunna använda sig av 

denna kunskap i mötet med anhörigvårdare till strokedrabbade. 

 

BAKGRUND 

Prevalens och mortalitet av stroke 

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar och cirka 35 000 svenskar insjuknar 

årligen (Pavo Hedner, 2010). Omkring 100 000 personer lever med någon form av 

följdtillstånd av stroke (Ericson & Ericson, 2008). Dödligheten i stroke har minskat de 

senaste åren i Sverige men trots detta är sjukdomen den tredje vanligaste dödsorsaken 

(Pavo Hedner, 2010). Risken för att drabbas ökar med stigande ålder. Före 80 års ålder 

är stroke vanligare hos män än hos kvinnor, men detta ändras till det motsatta då åldern 

stiger. Strokepatienter är den grupp som tar upp flest vårdplatser på våra sjukhus i 

Sverige (Ericson & Ericson, 2008). År 2009 uppmättes medelvårdtiden för 

strokepatienterna på Falu lasarett till åtta vårddygn (Strand & Gustafson, 2011). Enligt 

Olesen, Gustavsson, Svensson, Wittchen och Jönsson (2011) blev den totala stroke 

kostnaden år 2010 för Europa 64,1 biljoner euro. 

 

Patofysiologi och symtom 

Stroke innebär att hjärnan får syrebrist på grund av en blödning eller en blodpropp. 

Vanligast är att en person drabbas av en blodpropp vilket utgör 85 % av fallen, 

resterande 15 % drabbas av en hjärnblödning (Ericson & Ericson, 2008). Syrebristen kan 

ge skador i det drabbade området vilket kan ge men för resten av livet. Beroende på hur 

stor del av hjärnan och vilken del av hjärnan som drabbas kommer symtombilden efter 
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stroke att se olika ut (Pavo Hedner, 2010). Symtom som kan uppträda efter en stroke kan 

vara dolda eller synliga. Synliga symtom kan vara hemipares vilket innebär att patienten 

får en halvsidig muskelsvaghet, afasi som betyder att patienten har nedsatt talförmåga 

och/eller nedsatt talförståelse, hemineglect då patienten inte uppfattar ena kroppshalvan 

och annat på den sidans omgivning och dysfagi som innebär att patienten har svårigheter 

med att svälja. Dolda symtom kan vara minnespåverkan, nedstämdhet, 

personlighetsförändringar, oro, depression och fatigue som betyder att patienten har en 

sjuklig trötthet (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Att leva med stroke 

Enligt Bendz (2003) påverkades hela människan av en stroke, både fysiskt och psykiskt. 

Patienterna upplevde att deras dagliga liv och sociala relationer påverkades då de inte 

kunde utföra aktiviteter som de tidigare gjort på grund av deras funktionsnedsättning 

efter stroke. Detta är enligt Eriksson (2001) ett sjukdomslidande eftersom patienten får 

begränsningar i livet. Enligt Bowlbys anknytningsteori (Wiklund, 2003) är det när 

människan utsätts för lidande, till exempel i samband med sjukdom, som det blir mest 

påtagligt för människan att söka tröst och omvårdnad i trygga relationer. Detta kan göra 

att strokedrabbade söker omvårdnad hos sina anhöriga som de har en trygg relation till. 

Dock är det viktigt att den strokedrabbades anhöriga tillåter och stimulerar detta då det 

måste finnas ett samspel i den vårdande relationen (a.a.).  

Strokedrabbade som hade en anhörigvårdare kände skuld över att de påverkade sina 

anhörigas liv då de behövde så mycket hjälp av dem (Thompson & Ryan, 2009). Men de 

strokedrabbade upplevde även att relationen till den anhöriga som vårdade stärktes och 

deras emotionella och psykiska förmåga att hantera omvårdnaden ökade av att ha en 

anhörigvårdare (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007).  

Strokedrabbades beteende och psykiska hälsa påverkades negativt när anhörigvårdare 

var deprimerade (Cameron, Cheung, Streiner, Coyte & Stewart, 2006). 

 

Anhörigvårdare 

I Sverige uppgav 25 % av befolkningen som var 55 år eller äldre att de vårdade någon 

som var sjuk, äldre eller funktionsnedsatt (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). 

Mentzakis, Ryan och Mcnamee (2011) påvisade i sin studie att de flesta anhörigvårdare i 

Canada var någon som bodde tillsammans med den strokedrabbade. I Sverige är antalet 
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anhörigvårdare hög och en bidragande faktor till detta kan vara att antalet äldre ökar och 

deras hjälpbehov kan vara omfattande (Ericson & Ericson, 2008). Enligt Fänge och 

Dahlin Ivanoffs (2008) studie ville äldre personer vårdas i det egna hemmet istället för 

att vårdas på ett serviceboende eftersom de upplevde att bli vårdad i hemmet var en källa 

till hälsa. En annan faktor som kan bidra till att antalet anhörigvårdare ökat är att det har 

skett en utveckling inom den medicinska tekniken och den specifika omvårdnaden som 

gör att fler överlever sjukdomar, olyckshändelser och medfödda funktionsnedsättningar 

som tidigare var dödliga men som istället kan ge följdtillstånd (Ericson & Ericson, 

2008). Utvecklingen inom den medicinska tekniken och besparingsskäl har gjort att 

antalet sjukhusplatser har minskat och att vårdtiderna har blivit kortare. Detta bidrar till 

att andelen patienter som har behov av hälso- och sjukvård i hemmet ökar vilket 

resulterar i att anhöriga får ta ett större ansvar för den strokedrabbade (Ds 2008:18). 

De vårdinsatser som anhörigvårdarna kunde bidra med var hjälp med aktiviteter i 

dagliga livet (ADL), sjukvårdande uppgifter, emotionellt stöd och övervakande uppgifter 

(Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). I en studie av Dalvandi, Heikkilä, Maddah, 

Khankeh och Ekman (2010) framkom brist på fungerande sociala nätverk och skyddsnät, 

brist på offentlig vård och fungerande utbildningssystem för dem som överlevt stroke i 

Iran. Detta medförde att den strokedrabbade blev mycket beroende av sina anhöriga. I 

Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453, kap. 5, 10 §) framgår det att anhöriga som vårdar 

en person med funktionsnedsättningar ska erbjudas stöd från socialnämnden, till 

exempel ska information och kunskap ges kring sjukdomen.  

 

Plank, Mazzoni och Cavada (2012) fann att anhörigvårdare var en viktig länk mellan 

sjukvården och patienten då de kunde förmedla viktigt information om patienten till 

sjukvården. Dolda symtom upptäcktes av anhöriga, och detta först när patienten blivit 

utskriven från sjukhuset och levt i hemmiljö (Thommessen, Wyller, Bautz-Holter & 

Laake, 2001). Om dessa symtom innebar problem för patienten kunde anhörigvårdaren 

förmedla detta till sjukvården (Plank et al., 2012). 

 

Det kunde vara en svår utmaning för anhöriga att vårda den strokedrabbade personen 

(Weaver Moore et al., 2002) och anhörigas liv påverkades av att vara anhörigvårdare 

(Thommessen et al., 2001). Det kommer bli allt vanligare med anhörigvårdare i 

framtiden. Sjuksköterskan måste vara medveten om och uppmärksam på både den 
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strokedrabbade patienten och anhörigvårdarens upplevelser för att kunna hjälpa dem i 

det dagliga livet utifrån deras behov (Weaver Moore et al., 2002).  

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan undervisa patient och anhöriga för att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

En engelsk studie visade att det var kostnadseffektivt att utbilda anhörigvårdare. När 

anhörigvårdare utbildades i basal omvårdnad i samband med patientens utskrivning blev 

patientens vård- och omsorgskostnad lägre för sjukhuset (Patel, Knapp, Evans, Perez & 

Karla, 2004). I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2005:12) beskrivs det att anhöriga 

ska bemötas med respekt och omtanke, de ska få information och ges möjlighet till att 

vara delaktiga i vården och deras klagomål och förslag ska tas till hänsyn.  

Det var sjuksköterskans uppgift att hjälpa anhöriga att uppfylla den omvårdande rollen. 

Sjuksköterskan behövde få insikt i hur anhörigvårdare upplevde situationen för att få 

kunskap om vilket stöd som behövdes. Detta för att kunna hjälpa de anhöriga till att ge 

god omvårdnad till den strokedrabbade (Weaver Moore et al., 2002). Från det svenska 

socialdepartementet påtalas vikten av att anhörigvårdare ska få stöd från sjuksköterskan 

så de orkar ta sig an uppgiften att vara anhörigvårdare (Ds 2008:18). 

 

Problemformulering 

Stroke innebär en stor livsförändring för både den strokedrabbade (Bendz, 2003) och 

dennes anhöriga (Thommessen et al., 2001). På grund av nedskärningar av vårdplatser 

och vårdtider sker mer vård än tidigare i hemmiljö och detta resulterar i att anhöriga får 

ta ett större ansvar för den strokedrabbade (Ds 2008:18). Sjuksköterskan har ett ansvar 

att undervisa anhöriga för att främja hälsa och förhindra ohälsa hos patienten och 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att anhörigvårdare får stöd från 

sjuksköterskan för att de ska orka ta sig an uppgiften att vara anhörigvårdare (Ds 

2008:18). Sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur anhöriga upplever att deras 

dagliga liv påverkas av att vara en anhörigvårdare till en strokedrabbad person och vilka 

effekter sjuksköterskans stöd har för att underlätta deras omvårdnadsarbete. Detta skulle 

sannolikt främja ett bättre mående för såväl den strokedrabbade som för 

anhörigvårdaren. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga upplevde att deras dagliga liv 

påverkades av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad person och vilka effekter 

riktade sjuksköterskeinterventioner hade för anhörigvårdarna. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplevde anhöriga att deras dagliga liv påverkades av att vara 

anhörigvårdare till en strokedrabbad person? 

 Vilka effekter gav riktade sjuksköterskeinterventioner för anhörigvårdarna? 

 

Definition av centrala begrepp 

 Anhörigvårdare – I denna studie avsågs med anhörigvårdare en person som stod nära 

den strokedrabbade i hemmiljö. Det kunde vara antingen en familjemedlem, släkting 

eller en nära vän som vårdade den strokedrabbade i hemmet oavsett andra hjälpinsatser 

såsom till exempel hemtjänst (Uppsatsförfattarnas definition). 

 Upplevelse – I denna studie sågs begreppet upplevelse som subjektivt, personligt och 

det hade ett sammanhang med individens hela liv (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 Effekt – I denna studie avsågs begreppet effekt både positiv och negativ påverkan på 

anhörigvårdarens psykiska- och fysiska hälsa samt på anhörigvårdarens sätt att vårda 

(Uppsatsförfattarnas definition). 

 

METOD 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Databaserna PubMed, CINAHL och Scopus har genom Högskolan dalarna använts vid 

litteratursökningen. Dessa användes då de är inriktade på vårdvetenskap (Polit & Beck, 

2012). De sökord som användes och som gav resultat var Caregivers, Caregivers* 

stroke patients, family, experiences, support*, nurse, nurse*, stroke, informal carers, 

informal carers*, emotion*, intervention, nursing, Caregivers/psychology [Mesh], 

Patient Discharge [Mesh], Stroke [Mesh], Caregivers, [Mesh], Nursing Assessment 
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[Mesh] och Health Knowledge, Attitudes, Practice [Mesh]. Andra sökord som användes 

men som inte gav några ytterligare nya träffar var psychologic, family [Mesh], quality of 

life, health Services Needs and Demand [Mesh], effect, health care, discharge, 

caregiving at home, family carers, family caregivers, social support, evidence based 

nursing. För att hitta sökorden har centrala begrepp ur syfte och frågeställningarna lyfts 

fram. Mesh termer har använts och fritextsökningar har gjorts. Sökorden kombinerades 

på olika sätt med varandra för att reducera antalet träffar och för att träffarna skulle bli så 

specifika som möjligt till frågeställningarna. Boolesk sökteknik tillämpades och de sök-

operatorer som har använts är AND och OR. Trunkering har också använts i 

sökningarna. Sökningarna visas i bilaga I.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Artiklarna skulle vara ”peer-rewied”, vilket innebär att de blivit 

granskade av ämnesexperter innan de publicerats (Polit & Beck, 2012). För att en artikel 

skulle inkluderas skulle den vara publicerad mellan 2003-2013 för att det skulle vara så 

aktuell forskning som möjligt. Till den första frågeställningen inkluderades endast 

artiklar med kvalitativ design, då uppsatsförfattarna ville få en djupare förståelse för 

anhörigvårdarnas upplevelse. Till den andra frågeställningen inkluderades endast artiklar 

med kvantitativ design, då uppsatsförfattarna ville veta vilken effekt interventionerna 

hade för ett större antal människor. Endast artiklar skrivna på svenska eller engelska 

inkluderades då det var dessa språk som uppsatsförfattarna främst behärskade. 

 

Exklusionskriterier 

Exklutionskriterierna innebar att artiklar som inte var originalartiklar eller var av låg 

kvalitet (<70 %) sorterades bort. Artiklar av låg kvalitet exkluderades för att istället få 

med artiklar av så hög kvalitet som möjligt. De som inte var originalartiklar 

exkluderades då författarna i denna studie ville grunda denna litteraturstudie på 

primärkällor. Artiklar där sjuksköterskan ingick i ett stroketeam exkluderades då endast 

sjuksköterskans egna interventioner var av intresse i denna studie. 
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Värdering av artiklarnas kvalité 

Innan artiklarna inkluderades granskades deras kvalité för att de som valdes ut skulle 

vara av god kvalité och därmed mer tillförlitliga. För att värdera artiklarnas kvalité har 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning använts. Dessa är modifierade versioner av 

Willmans et al. (2006) mall och Forsberg och Wengströms (2008) mall. Mallen för 

kvantitativa artiklar innehöll 29 frågor, se bilaga II, medan mallen för kvalitativa artiklar 

innehöll 25 frågor, se bilaga III. Frågorna för de båda mallarna besvarades med ”ja” eller 

”nej”. Besvarades frågan med ett ”ja” utdelades ett poäng och besvarades frågan med ett 

”nej” erhölls noll poäng. Poängsumman som blev efter bedömningen räknades sedan om 

i procent av den totala möjliga poängsumman. En tregradig skala, låg-, medel- och hög 

kvalité användes. För att en artikel skulle inkluderas i studien krävdes att artikeln var av 

medel- eller hög kvalitét, vilket motsvarade minst 70 % av den totala poängsumman. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökningar har genomförts i databaserna av uppsatsförfattarna var för sig, med relevanta 

sökord. Titlar lästes när sökningarna var gjorda. Abstract lästes på de artiklar vars titlar 

ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställning. De artiklar vars abstract var 

relevanta mot studiens syfte och frågeställningar lästes i sin helhet av båda 

uppsatsförfattarna, för detaljer se bilaga I. Det räckte med att en av uppsatsförfattarna 

ansåg att abstractet var relevant för att hela artikeln skulle läsas. Svarade artiklarna på 

studiens syfte och frågeställningar gjordes en granskning av artiklarnas kvalitét av 

uppsatsförfattarna gemensamt för att avgöra om artikeln skulle inkluderas eller 

exkluderas. En av de valda artiklarna beställdes från Högskolan Dalarnas bibliotek då 

denna inte fanns tillgänglig i fulltext. Totalt lästes 48 artiklar men endast 14 

inkluderades i resultatet. Anledningen till att många artiklar exkluderades var att de inte 

svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningarna, att sjuksköterskan ingick i ett 

stroke team, artikeln var av låg kvalitet och/eller att designen inte var relevant. 

 

Analys 

För att analysera studierna lästes de valda artiklarna flera gånger av båda 

uppsatsförfattarna för att en så bra inblick som möjligt i artiklarnas innehåll skulle 

erhållas. Likheter och skillnader mellan studiernas resultatdelar identifierades genom att 

i texten markerades begrepp som återkom i artiklarna och utifrån dem bildades 
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kategorier för att kunna sammanställa svar på frågeställningarna. De artiklar som 

inkluderades i resultatdelen sammanställdes i en tabell, se bilaga IV, där det framgår 

författare, studieår, land, titel, syfte, studiedesign, metod, antal inkluderade 

studiedeltagare, resultat och kvalitétsgrad. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Etiska överväganden som gjordes vid valet av artiklar var att det skulle framgå att de 

studier som presenterades i artiklarna skulle ha ett godkännande från en etisk kommitté 

(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna i denna studie försökte sträva efter att hålla 

sig så sanningsenligt som möjligt till resultatet. Innehåll från de vetenskapliga artiklarna 

har inte plagierats eller ändrats. 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 14 vetenskapliga artiklar varav åtta av dem var kvalitativa och 

sex av dem var kvantitativa. Samtliga artiklar var originalartiklar. Studierna var 

genomförda i Sverige (n=3), Storbritannien, Irland, Taiwan (n=2), Canada, Hong Kong, 

USA, Thailand och Syd Korea (n=1). Resultatet presenterades utifrån framträdande 

kategorier under respektive frågeställning. Ur första frågeställningen, som berörde 

påverkan i det dagliga livet, framkom fem olika kategorier; Stress och oro, 

anhörigvårdarnas hälsa, social påverkan, relation mellan anhörigvårdare och 

strokedrabbad, stöd från familj och sjuksköterskan. Ur frågeställning två, effekter av 

riktade sjuksköterskeinterventioner, framkom två olika kategorier; Effekten av stöd- och 

utbildningsprogram och effekten av utskrivningsprogram och uppföljning. Samtliga 

studier som låg till grund för resultatet av frågeställning nummer två byggde på 

jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupp. 

 

Anhörigas upplevelser av hur deras dagliga liv påverkades av att vara 

anhörigvårdare till en strokedrabbad person 

Stress och oro 

Ett gemensamt resultat som framkom i ett flertal av studierna var att anhörigvårdarna 

ständigt var oroliga för att den strokedrabbade skulle få en ny stroke (Cecil et al., 2010; 

Cecil, Thompson, Parahoo & McCaughan, 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012; Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 2009; Lee, 2004). Detta gjorde att 
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anhörigvårdarna kände att de aldrig kunde planera sin vardag då de inte ville lämna den 

strokedrabbade hemma själv (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Greenwood et 

al., 2009). De upplevde även att det var påfrestande att ta med de strokedrabbade ut då 

de var oroliga för att tappa bort dem (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

 

Anhörigvårdarna upplevde att de hade fått ett annat perspektiv på livet efter den 

anhörigas stroke, vilket resulterade i att de inte längre oroade sig för små saker i livet 

(Green & King, 2009; Lee, 2004). Ett liknande resultat framkom i Greenwood et al. 

(2009) studie där deltagare uttryckte att efter stroke fanns det viktigare saker i livet än 

materiella ting och små saker i livet började uppskattas mer.  

I flertalet av studierna framkom att anhörigvårdare var oroliga och stressade över sin 

ekonomiska situation (Cecil et al., 2013; Lee, 2004; Lutz, Young, Cox, Martz & Creasy, 

2011). En av deltagarna i Lees (2004) studie uttryckte självmordstankar då han hade det 

väldigt jobbigt hemma med den strokedrabbade frun som behövde daglig skötsel. Detta 

gjorde att han fick lov att säga upp sig från jobbet vilket resulterade i ekonomiska 

svårigheter. 

 

En del av anhörigvårdarna hade tidigare arbetat med personer med 

funktionsnedsättningar men trots detta var de oroliga inför att utföra daglig omvårdnad 

(Lutz et al., 2011). Det framkom även att anhörigvårdare kände stress inför 

omvårdnadsuppgifterna (Lee, 2004). 

Fler av studierna fick i sitt resultat fram att anhörigvårdarna var oroliga och stressade 

inför framtiden då de inte visste hur livssituationen skulle påverka den (Cecil et al. 2010; 

Cecil et al., 2013; Green & King, 2009; Greenwood et al., 2009). Enligt Greenwood et 

al. (2009) upplevde en del av anhörigvårdarna att de kunde njuta mer av det dagliga livet 

om de fokuserade på nuet istället för att fundera på framtiden. 

Anhörigvårdarnas hälsa 

Många anhörigvårdare prioriterade den strokedrabbades hälsa före sin egen (Lutz et al., 

2011). Anhörigvårdarna upplevde att de ville ha mer tid till att träna för att deras egen 

hälsa skulle bli bättre för att därigenom kunna ge god omvårdnad (Lee, 2004). Enligt 

Cecil et al. (2010) upplevde en del av anhörigvårdarna att de hade dålig hälsa och att 

detta kunde ses som ett resultat av att vara anhörigvårdare. 
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En anhörigvårdare upplevde att hon hade för mycket att göra vilket resulterade i att hon 

svimmade på grund av utmattning (Lee, 2004). Flera anhörigvårdare drabbades av 

panikattacker då de kände att omvårdnaden kring den strokedrabbade blev för mycket att 

hantera (Bulley, Shiels, Wilkie & Salisbury, 2010; Cecil et al., 2013). Många 

anhörigvårdare upplevde att de hade svårt att sova och att de kände ständig trötthet 

(Cecil et al., 2013; Lee, 2004; Lutz et al., 2011). Enligt Lutz et al., (2011) kände 

deltagarna att de aldrig fick någon tid till att sörja över sin situation på grund av att det 

ständigt hände något kring den strokedrabbade personen. 

 

Anhörigvårdare var oroliga över sin egen hälsa då de var oroliga för att det skulle hända 

något med dem själva som skulle göra att den strokedrabbade inte skulle klara av att 

hantera situationen själv (Cecil et al., 2013) eller att denne skulle hamna på vårdhem 

(Cecil et al., 2010). Dessa oroligheter skapade motivation till att leva ett hälsosammare 

liv hos anhörigvårdarna (Greenwood et al., 2009). 

 

Social påverkan 

I en studie av Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff (2012) beskrev en kvinnlig 

anhörigvårdare att det endast var med nära vänner och familj som hon kunde slappna av 

tillsammans med då hon inte behövde förklara sin makes beteende för dem. Offentliga 

aktiviteter uteslöts på grund av att den strokedrabbade hade ett avvikande beteende som 

anhörigvårdaren skämdes över. Därför distanserade de sig från det sociala livet (a.a.). 

Anhörigvårdare kände att de hade för lite tid till att träffa vänner och de upplevde att 

besöken från dem blev färre och även utomhusaktiviteter minskades (Green & King, 

2009). Cecil et al. (2013) kom i sin studie fram till ett likande resultat då deltagarna 

kände att de förlorade sina vänner och det sociala livet vilket innebar en förändrad 

livssituation. Ett flertal studier kom fram till att anhörigvårdarna kände sig isolerade och 

uttryckte att de kände sig som fångar i sitt eget hem (Bulley et al. 2010; Green & King, 

2009; Lutz et al., 2011). En kvinnlig anhörigvårdare beskrev att hennes psykiska 

välmående blev sämre på grund av hennes känsla av att vara isolerad i hemmet (Green & 

King, 2009). Rädslan för att lämna den strokedrabbade själv i hemmet gjorde att de 

sociala aktiviteterna minskade och detta resulterade i att vännerna gick förlorade (Bulley 

et al., 2010). 
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Anhörigvårdarna upplevde brist på egentid och tid till att lägga på hushållsarbeten 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoffs, 2012). De upplevde det besvärande att den 

strokedrabbade ständigt var närvarande vid olika aktiviteter (Bulley et al., 2010) och i 

hemmet (Green & Kings, 2009). 

Relation mellan anhörigvårdare och strokedrabbad 

Många anhörigvårdare upplevde att deras anhöriga förändrades som personer efter 

stroke (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Green & Kings, 2009; Greenwood 

et al., 2009) och de upplevde sina anhöriga som främlingar då de förändrats mentalt 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Anhörigvårdarnas känslomässiga mående påverkades av den strokedrabbades förändrade 

beteende (Bulley et al., 2010; Cecil et al. 2010; Cecil et al., 2013). En kvinnlig 

anhörigvårdare upplevde att den strokedrabbade makens humörsvängningar var svåra att 

hantera (Cecil et al., 2013). Enligt Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff, (2012) 

upplevde en kvinnlig anhörigvårdare att trots att hennes strokedrabbade make hade fått 

en förändrad personlighet var hon tacksam över att kunna vårda honom i hemmet så att 

hon fick ha honom hemma hos sig. Enligt Lee (2004) upplevde en manlig 

anhörigvårdare att det var genant att tvätta och byta kläder på sin strokedrabbade fru då 

han ansåg sig själv vara en gentleman som inte ska behöva ta det ansvaret. 

I två studier framkom det att anhörigvårdarna upplevde positiva förändringar i relationen 

till den strokedrabbade (Green & King, 2009; Greenwood et al., 2009). Anhörigvårdarna  

upplevde att de kunde prata mer öppet med varandra i relationen, ge varandra mer 

uppskattning och göra mer aktiviteter tillsammans (Green & King, 2009).  

Stöd från familj och sjuksköterskan 

Anhörigvårdare kände att de fick för lite information angående stroke när de var på 

sjukhuset. De kände att de ville ha mer information för att de skulle klara av 

omvårdnadsarbetet i hemmet bättre (Cecil et al., 2010). Enligt Bulley et al. (2010) ansåg 

deltagarna att informationen bara var inriktad på fysiska aspekter och inte på 

känslomässiga aspekter. Om informationen varit inriktad på båda aspekterna hade 

anhörigvårdaren kunnat hantera situationer som uppstod i det dagliga livet bättre 

eftersom de då hade kunnat veta vad som väntade (a.a).  
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Andra familjemedlemmars stöd till anhörigvårdarna upplevdes som positivt (Cecil et al., 

2013). Men många av de äldre anhörigvårdarna var rädda för att fråga sina vuxna barn 

om hjälp då de inte ville påverka deras liv (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

 

Effekten av sjuksköterskeinterventioner för anhörigvårdarna 

Effekten av stöd- och utbildningsprogram 

I en studie undersöktes om en intervention som innefattade ett stöd- och 

utbildningsprogram till anhörigvårdaren från sjuksköterskan hade någon effekt på 

anhörigvårdarnas psykiska hälsa. Anhörigvårdarna fick komma till sex 

utbildningstillfällen på sjukhuset under sex månader. Sjuksköterskan gav en föreläsning 

om ämnen kring stroke och därefter hade deltagarna gruppdiskussioner. 

Anhörigvårdarna hade även möjlighet att ringa sjuksköterskan mellan träffarna om de 

hade frågor (Franzén-Dahlin, Larson, Murray, Wredling & Billing, 2008). 

Det blev ingen signifikant skillnad i psykisk hälsa mellan anhörigvårdarna i 

interventionsgruppen och i kontrollgruppen. Däremot fick forskarna fram att 

anhörigvårdare i interventionsgruppen som deltog i programmet fem till sex gånger fick 

en signifikant bättre psykisk hälsa än de som bara deltog en till fyra gånger. De 

anhörigvårdare som deltog en till fyra gånger hade en bättre psykisk hälsa efter sex 

månader men vid mätningen efter tolv månader var den psykiska hälsan på samma nivå 

som vid början av studien. 

Interventionsgruppen fick en signifikant bättre kunskap om stroke än kontrollgruppen 

(a.a). 

 

I en liknande intervention från sjuksköterskan där utbildning och stöd kring stroke gavs 

blev det ingen signifikant skillnad i livskvalité och välbefinnande mellan kontroll- och 

interventionsgruppen efter ett år. Även i denna studie fick deltagarna i 

interventionsgruppen som deltog i utbildningstillfällena fem till sex gånger signifikant 

bättre livskvalitet och välbefinnande ett år efter interventionen än de deltagare i 

interventionsgruppen som endast deltog en till fyra gånger (Larson, Franzén-Dahlin, von 

Arbin, Murray & Wredling, 2005). 

 

När anhörigvårdarna fick utbildning på sjukhuset där det också gavs möjlighet till 

praktisk träning för att kunna bearbeta hinder som kunde uppstå i det dagliga livet, som 
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till exempel sondmatning, ergonomi och trycksårsprevention, fick detta en positiv effekt 

på livskvalitén hos anhörigvårdarna. Livskvalitén för anhörigvårdaren blev signifikant 

bättre inom interventionsgruppen från patientens utskrivning till tre månader efter 

utskrivningen. Interventionsgruppen fick också en signifikant ökad livskvalitet jämfört 

med kontrollgruppen, tre månader efter patientens utskrivning. Stöd- och 

undervisningsprogrammet minskade anhörigvårdarnas fysiska belastning och även den 

belastning som orsakades av ändringar i familjens dagliga liv, påfrestningar på egen tid 

och ekonomiska svårigheter (Oupra, Griffiths, Pryor & Mott, 2009). 

Effekten av utskrivningsprogram och uppföljning 

Anhörigvårdare som fick ett individuellt utskrivningsprogram, av en sjuksköterska, 

innan patientens utskrivning och som var anpassat efter anhörigvårdarens egna behov, 

var mer förberedda inför den kommande rollen som anhörigvårdare. Anhörigvårdarna 

upplevde att behov som innefattade information, rådgivning, fortsatt kontakt med 

sjukvården och sociala tjänster delvis blev tillfredsställda innan utskrivningen. Inom en 

vecka och inom en månad efter utskrivningen ringde även sjuksköterskan till 

anhörigvårdaren och gjorde ett hembesök för att ge rådgivning, svara på frågor, upptäcka 

möjliga problem och demonstrera färdigheter. En månad efter utskrivningen var 

behoven signifikant bättre tillfredsställda än innan utskrivningen. Anhörigvårdarna 

kunde prioritera aktiviteter i det dagliga livet bättre efter interventionen, dock blev det 

ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och den grupp som forskarna 

kontrollerade mot (Lotus Shyu, Chen, Chen, Wang, & Shao 2008). I en liknande studie 

av Lotus Shyu, Kuo, Chen och Chen (2010) som också undersökte effekten av ett 

utskrivningsprogram kom forskarna fram till att livskvalitén inte blev signifikant bättre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen ett år efter utskrivningen. Däremot 

fick anhörigvårdarna i kontrollgruppen bättre social funktion efter tre månader än 

interventionsgruppen. Anhörigvårdarna i interventionsgruppen gav vård till den 

strokedrabbade som var av bättre kvalitet än kontrollgruppen, sex månader efter 

utskrivningen (a.a). 

 

Anhörigvårdare som efter patientens utskrivning fick uppföljning i form av regelbundna 

telefonsamtal under tre månader från sjuksköterskan beskrev en ökad belastning efter 

den första månaden. Belastningen innebar påfrestningar på sociala aktiviteter, familjens 

stöd, patienten och anhörigvårdarens framtid, familjens finansiella status, patientens 
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självständighet och patientens psykiska hälsa. Anledningen till att belastningen ökade 

berodde på att under denna tidsperiod ville anhöriga inte ha någon hjälp från 

sjuksköterskan utan det var viktigt för anhörigvårdarna att självständigt ta hand om den 

strokedrabbade. Men tolv veckor efter utskrivningen hade anhörigvårdarnas upplevda 

belastning i interventionsgruppen minskat signifikant jämfört med kontrollgruppen (Kim 

et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur anhöriga upplevde att deras dagliga 

liv påverkades av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad person och vilka effekter 

riktade sjuksköterskeinterventioner hade för anhörigvårdarna.  

 

Många anhörigvårdare upplevde oro och stress i olika situationer och detta skapade 

begränsningar i deras liv (Cecil et al., 2010; Cecil et al., 2013; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012; Greenwood et al., 2009; Lee, 2004; Lutz et al., 2011). 

Anhörigvårdare upplevde att både deras psykiska och fysiska hälsa påverkades av att 

vårda den strokedrabbade (Bulley et al., 2010; Cecil et al., 2010; Cecil et al., 2013; Lee, 

2004; Lutz et al., 2011). Det sociala livet påverkades på grund av tidsbrist (Green & 

King, 2009) och för att de själva distanserade sig från sina vänner då de upplevde att de 

inte kunde slappna av i deras närvaro (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). 

Relationen mellan anhörigvårdaren och den strokedrabbade upplevdes förändrad efter 

stroke till både det positiva (Green & King, 2009; Greenwood et al., 2009) och det 

negativa (Cecil et al., 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Lee, 2004). 

Anhörigvårdarna upplevde att de fick för lite (Cecil et al., 2010) och fel sorts 

information från sjukvården vilket resulterade i att de inte visste hur de skulle hantera 

situationer som kunde uppstå i det dagliga livet (Bulley et al., 2010). 

 

Anhörigvårdare som fick ett stöd- och utbildningsprogram från sjuksköterskan och som 

deltog i hela interventionen fick en bättre psykisk hälsa (Franzén-Dahlin et al., 2008) 

och en ökad livskvalité (Larson et al., 2005). Även då praktisk träning kombinerades 

med stöd- och utbildningsprogram ökade livskvalitén (Oupra et al., 2009). De 

anhörigvårdare som fick ett anpassat utskrivningsprogram och sedan fick uppföljning 
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kunde bättre prioritera de dagliga aktiviteterna (Lotus et al., 2008) men deras livskvalité 

blev inte bättre än innan interventionen (Lotus Shyu, Kuo, Chen & Chen, 2010). 

 

Resultatdiskussion 

Ständig orolighet över att den strokedrabbade skulle insjukna i en ny stroke var vanligt 

hos anhörigvårdarna (Cecil et al., 2010; Cecil et al., 2013; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Detta resulterade i att de fick begränsningar i sina liv då de gav upp 

sociala kontakter och isolerade sig från omgivningen för att de inte vågade lämna den 

strokedrabbade hemma själv (Bulley et al. 2010; Green & King, 2009; Lutz et al., 2011). 

Anledningen till dessa upplevda dessa känslor kan ha varit för att de inte hunnit anpassa 

sig efter den nya livssituationen. Denna reflektion styrktes av Bäckström och Sundin 

(2009) som påvisade att anhörigvårdare som hade längre erfarenhet av rollen som 

anhörigvårdare upplevde en ökad känsla av frihet då de kunde lämna den strokedrabbade 

hemma själv under en längre tid utan att påverkas negativt av detta. De erfarna hade 

hunnit anpassa sig efter den nya livssituationen och de nya vardagliga rutinerna och 

visste därför hur dessa skulle hanteras (a.a). 

 

I resultatet framkom det att besök från vännerna minskade (Green & King, 2009). Detta 

är förvånansvärt då det kan anses vara av vikt för anhörigvårdarna och den 

strokedrabbade att få stöd och tröst från vänner i den förändrade livssituationen. Enligt 

Bowlbys anknytningsteori (Wiklund, 2003) är det just när människan utsätts för 

påfrestningar i livet som stödet från trygga relationer är som viktigast. Men anledningen 

till att vännernas besök minskade kan ha varit för att de inte kände sig bekväma i den 

nya situationen som uppstod på grund av den strokedrabbades förändrade beteende.  

Detta bekräftar Bäckström och Sundin (2009) som kom fram till att vänner ansåg det 

svårt att hantera och tillmötesgå den strokedrabbades förändrade beteende. 

 

En kvinnlig anhörigvårdare upplevde glädje över att maken kunde vårdas i hemmet 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Däremot upplevde en manlig 

anhörigvårdare som vårdade sin fru i hemmet att han inte skulle behöva ta på sig 

ansvaret för att vårda sin fru. Han upplevde detta som genant då han ansåg sig själv vara 

en gentleman (Lee, 2004). Anledningen till att de upplevde olika känslor kan ha berott 

på könsskillnader och detta styrks av Brown och Chen (2008) som i sin studie fick fram 
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att kvinnan tog åt sig det ytterst ansvaret för att vårda mer än männen. Detta kan ses i 

denna litteraturstudies inkluderade artiklar då dessa oftast har haft kvinnliga 

anhörigvårdare som deltagit i studierna. Men detta kan också bero på att det är flest män 

som insjuknar i stroke innan 80 års ålder och i denna litteraturstudie är medelåldern för 

de strokedrabbade i de flesta artiklarna 60 år, därigenom blir det oftast kvinnor som 

vårdar (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda anhöriga för att främja hälsa (Socialstyrelsen, 

2005) och socialnämnden ska erbjuda stöd till anhörigvårdare (SOL, SFS 2001:453, kap. 

5, 10 §). Trots detta upplevde många anhörigvårdare att deras dagliga liv påverkades 

negativt av att vårda en strokedrabbad person (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012; Green & King, 2009). En anledning till detta kan vara att anhörigvårdarna får 

bristfällig information från sjukvården (Bulley et al., 2010). En reflektion kring detta är 

frågan om varför informationen var bristfällig. I en studie av Eames, Hoffmann, Worrall 

och Read (2010) framkom barriärer som kunde hindra anhörigvårdarna från att få 

relevant och tillräcklig information. Dessa barriärer var att anhörigvårdare inte visste var 

informationen fanns tillgänglig, vilken personal de kunde vända sig till, vart de kunde 

hitta skriftlig information samt hur informationen erhölls (a.a). När anhörigvårdare fick 

relevant och individuellt anpassad information från sjuksköterskan kring stroke, innan 

och efter utskrivningen, bidrog det till att anhörigvårdaren utförde omvårdnad av bättre 

kvalitet, däremot bidrog detta inte till en ökad livskvalitet hos anhörigvårdarna (Lotus et 

al., 2010). Om sjuksköterskan istället arbetat i ett team där olika professioner ingått hade 

detta eventuellt kunnat bidra till fler positiva effekter för anhörigvårdarna då det oftast 

uppstår olika följdtillstånd som kräver olika kompetenser. Detta styrker Kalra et al. 

(2004) som i sin studie kom fram till att anhörigvårdare fick en ökad livskvalitet, 

minskad belastning kring vården och ett ökat välmående om de fick stöd från ett 

stroketeam.  

 

Anhörigvårdarna hade svårt att hantera situationer som kunde uppstå i det dagliga livet 

på grund av för lite och fel sorts information från sjukvården (Bulley et al., 2010). Trots 

att anhörigvårdare i en interventionsgrupp fick bättre kunskap om stroke efter utbildning 

där information kring stroke ingick blev deras psykiska hälsa inte bättre än 

kontrollgruppens (Franzén-Dahlin et al., 2008). Förvånande är att anhörigvårdarna i 
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interventionsgruppen inte fick en ökad psykisk hälsa trots att de fick bättre kunskap. Den 

ökade kunskapen kring stroke skulle sannolikt kunna öka den psykiska hälsan eftersom 

de då fick mer information om hur de ska hantera omvårdnaden kring den 

strokedrabbade. Detta skulle sannolikt kunna göra anhörigvårdaren mer säker i den 

omvårdande rollen. 

 

Trots att anhörigvårdarna fick uppföljningssamtal av sjuksköterskan under tre månader 

ökade belastningen för dem under den första månaden och anledningen till detta var att 

de önskade ta hand om den strokedrabbade själv utan hjälp från sjuksköterskan under 

denna tid (Kim et al., 2012). En annan anledning till att belastningen ökade första 

månaden kan ha varit för att anhörigvårdarna inte hade hunnit anpassa sig i den nya 

livssituationen i hemmet. Thomas och Greenop (2008) bekräftar att anhörigvårdare 

måste få tid till att anpassa sig efter den nya rollen. Det upplevdes som stressfullt att 

hitta sätt att hantera den nya livssituationen (a.a.). 

 

Metoddiskussion 

Databaser som användes för att söka litteratur var PubMed, CINAHL och Scopus. Då tre 

databaser som innehåller omvårdnadsartiklar har använts gjorde detta att validiteten och 

trovärdigheten stärktes då detta bidrog till ett bredare urval av litteratur vilket resulterade 

i att kvaliteten på artiklarna höjdes (Henricson, 2012). Under sökningarna valde 

uppsatsförfattarna att inte exkludera artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext i 

databaserna. Av de artiklar som ingick i resultatdelen var det en artikel som beställdes 

från Högskolan dalarnas bibliotek, då denna inte fanns i fulltext. Exkluderas artiklar som 

inte fanns i fulltext fanns risken att aktuell och värdefull forskning gick förlorad (Polit & 

Beck, 2012). Uppsatsförfattarna har tillsammans värderat artiklarnas kvalité vilket 

gjorde att reliabiliteten stärktes. Artiklarna som inkluderades har publicerats inom ramen 

av de senaste tio åren för att få så aktuell forskning som möjligt. Litteraturstudiens 

datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången 

uppsatsförfattarna gjort en litteraturstudie (Henricson, 2012).  

 

Första frågeställningen beskriver hur anhöriga upplevde att deras dagliga liv påverkades 

av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad person. Eftersom uppsatsförfattarna 

valde att använda begreppet upplevelser valdes endast kvalitativa artiklar då de ville få 
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fram en djupare syn på deltagarnas subjektiva upplevelser (Polit & Beck, 2012). Andra 

frågeställningen beskriver effekter av riktade sjuksköterskeinterventioner för 

anhörigvårdaren. Begreppet effekt valdes för att få fram både positiva och negativa 

resultat för att en bredare syn skulle erhållas. De artiklar som ingick i resultatet 

undersöker just effekten av den intervention som de undersöker i sin studie. Till denna 

fråga valdes kvantitativa artiklar då uppsatsförfattarna ville få fram vilken effekt 

interventionerna hade på ett större antal människor. Detta för att lättare kunna 

generalisera resultatet (a.a). 

 

Datainsamling till den andra frågeställningen har varit problematisk på grund av litet 

urval av artiklar. Detta har resulterats i att frågeställning två har omformulerats många 

gånger. För att få hjälp med sökningarna kontaktades en bibliotekarie från Högskolan 

Dalarnas bibliotek. Detta resulterade i förbättrade söktekniker och att nya relevanta 

sökord hittades. Trots detta resulterade sökningarna inte i några nya träffar utan 

uppsatsförfattarna fick upp samma träffar som tidigare. Detta resulterade i att endast 14 

artiklar inkluderades till resultatet. Tiden var begränsad och detta kan ha haft betydelse 

för litteraturstudie kvalitet (Henricson, 2012). Om mer tid funnits hade fler artiklar 

kunnat hittas vilket hade resulterat i att fler artiklar av hög kvalitet inkluderats och 

därmed hade resultatet blivit mer trovärdigt. 

 

Uppsatsförfattarna valde att exkludera artiklar där sjuksköterskan ingick i ett stroketeam. 

Detta för att beskriva hur sjuksköterskan självständigt kan stödja och hjälpa 

anhörigvårdarna. Detta kan ha haft betydelse för denna litteraturstudies datainsamling 

eftersom det vid artikelsökningen endast framkom ett fåtal artiklar som enbart inriktat 

sig på sjuksköterskeinterventioner. 

 

Författarna i denna studie valde att inte exkludera några länder då de eftersträvade att få 

svar från olika länder för att få en bredare syn på ämnet. Det är dock viktigt att tänka på 

att det kan vara svårare att jämföra resultaten då upplevelser och sjukvårdssystem kan 

vara variera i olika länder (Henricson, 2012).  

Det var inget krav i de valda artiklarna att det endast skulle inkluderas kvinnor i 

studierna men i artiklarna som inkluderats var deltagarna oftast kvinnor. Detta kan ha 

påverkat resultatet då det baserats mer på kvinnors perspektiv än på männens. 
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Slutsats 

Anhörigas dagliga liv påverkades av att vara anhörigvårdare till en strokedrabbad 

person. De upplevde både stress och oro i rollen som anhörigvårdare. Detta kunde bero 

på att de inte hunnit anpassa sig efter den nya livssituationen. Relationen mellan 

anhörigvårdaren och den strokedrabbade kunde stärkas men den kunde även påverkas 

negativt. Sjuksköterskans interventioner där utbildning och stöd gavs till anhörigvårdare 

kunde bidra till ökad livskvalitet och psykisk hälsa om anhörigvårdaren fullföljde hela 

interventionen. Uppföljning från sjuksköterskan kunde bidra till att anhörigvårdarens 

behov tillfredsställdes samt att de gav vård av bättre kvalitet. Studien visar att 

sjuksköterskan behöver kunna lyssna och vara medveten om hur anhöriga upplever att 

deras dagliga liv påverkas, för att därigenom förstå vilka behov de har. Detta för att på 

bästa sätt kunna underlätta och stödja deras omvårdnadsarbete. Om sjuksköterskan vet 

vilken effekt hennes interventioner har för anhörigvårdaren kan det bidra till positiv 

påverkan på såväl anhörigvårdarens som den strokedrabbades dagliga liv. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under litteraturstudiens gång har uppsatsförfattarna haft svårigheter med att hitta studier 

där endast sjuksköterskan utförde interventioner för att hjälpa och stödja anhörigvårdare. 

Därför anser uppsatsförfattarna att det är viktigt med vidare forskning inom ämnet. 

Dessa studier skulle kunna utföras som en longitudinell, öppen, randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att många anhörigvårdare upplevde stress och 

oro i rollen som anhörigvårdare. Stress är en bidragande faktor till många av våra 

folksjukdomar och därför är det intressant att undersöka hur stressen påverkar 

anhörigvårdarnas hälsa under en längre tidsperiod. Detta skulle kunna utföras som en 

multimetodstudie, där både djupintervjuer och enkäter används. 
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      BILAGA II 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING (Forsberg & Wengström, 

2008; Willman, Stoltz & Bahtsevanis, 2006)  

 

Kvantitativa studier 

 

 Fråga 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?   
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Kvalitativa studier 
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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 beksriven?   

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?   
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Resultattabell 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare 

(n=) 

Resultat Kvalitets-

nivå 

Bulley, C., 

Shiels, J., 

Wilkie, K. & 

Salisbury, L. 

 

2010 

 

Storbritannien 

 

 

Carer experiences of life 

after stroke – a 

qualitative analysis. 

Att utforska anhörigvårdares 

upplevelser kring 

livsförändringar av att vårda 

någon med stroke. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Anhörigvårdare n=9 Anhörigvårdare fick 

panikattacker när de fick för 

mycket att hantera i det 

dagliga livet. Det kände sig 

isolerade från det sociala 

livet och deras 

känslomässiga mående 

påverkades av den 

strokedrabbades förändrade 

beteende.  

Hög, 84 % 

Cecil, R., 

Parahoo, K., 

Thompson, K., 

McCaughan, 

E., Power, M. 

& Campbell, 

Y. 

 

2010 

 

Irland 

 

‘The hard work starts 

now’: a glimpse into the 

lives of carers of 

community-dwelling 

stroke survivors. 

Att utforska personliga 

erfarenheter av att vara 

anhörigvårdare till en patient 

med stroke och att få fram 

deras tankar och åsikter kring 

vad som orsakar problem och 

oroligheter. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Anhörigvårdare n=10 Anhörigvårdarna upplevde 

stress och oro i rollen som 

anhörigvårdare samt oro 

inför framtiden. 

Medel, 

76 % 



 

 

Cecil, R., 

Thompson, K., 

Parahoo., K. & 

McCaughan, 

E. 

 

2013 

 

Irland 

Towards an 

understanding of the 

lives of families affected 

by stroke: a qualitative 

study of home carers. 

Att undersöka livet hos 

anhörigvårdare till 

strokedrabbade i termer av 

vård och coping och att 

identifiera faktorer som 

påverkat deras liv. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Anhörigvårdare n=30 Anhörigvårdare upplevde att 

deras fysiska och psykiska 

hälsa påverkades både 

positivt och negativt. 

Hög, 96 % 

Franzén-

Dahlin, Å., 

Larson, J., 

Murray, V., R. 

Wredling, R. 

& Billing, E. 

 

2008 

 

Sverige 

 

A randomized controlled 

trial evaluating the effect 

of a support and 

education programme for 

spouses of people 

affected by stroke. 

Att fastställa om ett 

sjuksköterskelett stöd- och 

utbildningsprogram för 

anhörigvårdare och patienter 

som drabbats av stroke 

förbättrades i sin psykologiska 

hälsa. 

Kvantitativ. 

 

Longitudinell, 

öppen, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Anhörigvårdare i 

Interventionsgruppen 

n=46 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=46 

Ingen signifikant skillnad 

fanns mellan intervention- 

och kontrollgruppen. 

gällande psykisk hälsa. Ett 

bifynd som hittades var att 

de som deltog i 

gruppmötena 5-6 gånger 

hade betydligt starkare 

psykisk hälsa. Kunskap om 

stroke ökade över tiden i 

båda grupperna. De som var 

med i interventionsgruppen 

fick dock mer kunskap. 

Hög, 86 % 

Gosman-

Hedström, G. 

& Dahlin-

Ivanoff, S. 

 

2012 

 

Sverige 

 

‘Mastering an 

unpredictable everyday 

life after stroke’ – older 

women’s experiences of 

caring and living with 

their partners. 

 

Att undersöka äldre kvinnors 

upplevelser av sin livssituation 

och formella stöd av att vara 

anhörigvårdare till sin 

strokedrabbade partner och 

föreslå kliniska implikationer. 

 

Kvalitativ. 

 

Fyra 

fokusgrupper som 

fick ett 

diskussionstillfäl-

le på två timmar. 

 

Anhörigvårdare n=16 

 

Anhörigvårdare var oroliga 

över att den strokedrabbade 

skulle drabbas av en ny 

stroke vilket begränsade 

dem i det dagliga livet. De 

distanserade sig från det 

sociala livet och upplevde 

brist på egentid. 

Hög, 84 % 

 



 

 

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 descreptive qualitative 

study. 

Att undersöka vilka faktorer 

som anhörigvårdarna till 

strokedrabbade tror påverkar 

deras livskvalité och börda ett 

år efter att den strokedrabbade 

blivit utskriven. 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerade 

telefon intervjuer. 

Anhörigvårdare n=26 Anhörigvårdarna upplevde 

oro och stress inför 

framtiden och de såg på 

livet ur ett annat perspektiv 

än tidigare. Det sociala livet 

påverkades av att de fick 

mindre besök av vänner. 

Relationen till den 

strokedrabbade påverkades 

positivt. 

Medel,  

72 % 

Greenwood, 

N., Mackenzie, 

A., Wilson, N. 

& Cloud, G.  

 

2009 

 

Storbritannien 

Managing uncertainty in 

life after stroke: A 

qualitative study 

of the experiences of 

established and new 

informal carers 

in the first 3 months after 

discharge. 

Att undersöka upplevelsen av 

att vara anhörigvårade till 

patienter med stroke under 

längre tid. 

Kvalitativ. 

 

Djupintervjuer. 

Anhörigvårdare n=31 Relationen till den 

strokedrabbade förändrades 

positivt.  

Det sociala livet påverkades 

då anhörigvårdarna 

upplevde svårigheter i att 

planera sin vardag. 

Småsaker i livet 

uppskattades mer.   

Hög, 92 % 

Kim, S.S., 

Kim, E.J., 

Cheon, J.Y., 

Chung, S.K., 

Moon, S. & 

Moon, K.H. 

 

2012 

 

Korea 

The effectiveness of 

home-based individual 

tele-care intervention for 

stroke caregivers in 

South Korea. 

 

Att utveckla ett effektivt 

informationsprogram för att 

minska belastningen hos 

anhörigvårdare till 

strokedrabbade och att 

utvärdera om programmet hade 

effekt på anhörigvårdarnas 

belastning. 

Kvantitativ. 

 

Quasi 

experimentell 

studie. 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen 

n=42 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=31 

Anhörigvårdarnas 

belastning i 

interventionsgruppen 

minskade medan 

belastningen i 

kontrollgruppen ökade. 

Medel,  

79 % 



 

 

Larson, J., 

Franzén-

Dahlin, Å., 

Billing, E., 

Von Arbin, 

M., Murray, V. 

& Wredling, 

R. 

 

2005 

 

Sverige 

The impact of a nurse-led 

support and education 

programme for spouses 

of stroke patients: a 

randomized controlled 

trial. 

Att fastställa effekten av ett 

sjuksköterskestöd och 

utbildningsprogram för att 

förbättra anhörigvårdarnas 

livskvalité, livssituation, 

generella välmående och 

hälsotillstånd. 

Kvantitativ. 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen 

n=46 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=45 

Ingen signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen kunde 

påvisas efter ett år. Men 

anhörigvårdare som fick 

interventionen och som 

deltog 5-6 gånger i 

utbildningen fick en ökad 

livskvalitet och 

välbefinnande jämfört med 

de som bara deltog 1-4 

gånger. 

Hög, 90 % 

Lee, R. L. T.  

 

2004 

 

Hong Kong 

Caring for family 

members with  

stroke: Chinese family 

caregivers'  

experiences. 

Att utforska kinesiska familjers 

upplevelser av att vårda en 

strokedrabbad familjemedlem. 

Kvalitativ. 

 

Djupintervjuer. 

Anhörigvårdare n=15 Anhörigvårdare upplevde 

oro och stress över den 

ekonomiska situationen 

samt inför 

omvårdnadsuppgifterna.  

Upplevde ständig trötthet 

samt svårigheter med att 

sova. 

Hög, 88 % 

Lotus Shyu, 

Y.-I., Chen, 

M.-C., Chen, 

S.-T., Wang, 

H.-P. & Shao, 

J.-H 

 

2008 

 

Taiwan 

A family caregiver-

oriented discharge 

planning program for 

older stroke patients and 

their family caregivers. 

Att undersöka effekten av ett 

utskrivningsprogram för äldre 

patienter som drabbats av 

stroke och deras 

anhörigvårdare. 

Kvantitativ. 

 

Randomiserad 

experimentell 

studie. 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen 

n=97 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=104 

Anhörigvårdarna i 

interventionsgruppen kände 

sig mer förberedda inför 

rollen som anhörigvårdare. 

Behoven de hade innan 

utskrivning blev 

tillfredsställda. De kunde 

prioritera aktiviteter i de 

dagliga livet bättre. 

Medel,  

79 % 



 

 

Lotus Shyu, Y-

I., Kuo, L-M., 

Chen, M-C. & 

Chen, S-T. 

 

2010 

 

Taiwan 

A clinical trial of an 

individualised 

intervention programme 

for family caregivers of 

older stroke victims in 

Taiwan. 

Att undersöka långtidseffekten 

av ett utskrivningsförberedande 

program som inriktar sig till 

anhörigvårdare till äldre 

strokedrabbade. 

Kvantitativ. 

 

Randomiserad 

experimentell 

studie. 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen  

n= 72 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=86 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen kände 

att de gav vård av bättre 

kvalité än de i 

kontrollgruppen. 

Medel,  

76 % 

Lutz, B.J., 

Young, M.E., 

Cox, K.J., 

Martz, C., & 

Creasy, K.R.  

 

2011 

 

USA 

The Crisis of Stroke: 

Experiences of Patients 

and Their Family 

Caregivers. 

Att utforska vilka erfarenheter 

stoke patienter och deras 

anhörigvårdare har när de går 

igenom vårdkedjan, från akut 

vård till rehabilitering och till 

sist till hemmet. 

Kvalitativ. 

 

Strukturerade 

intervjuer. 

Patienter n=19 

 

Anhörigvårdare n=19 

Anhörigvårdare upplevde 

stress och oro över sin 

ekonomiska situation samt 

inför att utföra daglig 

omvårdad. De prioriterade 

den strokedrabbades hälsa 

före sin egen. Upplevde 

ständig trötthet. 

Medel,  

72 % 

Oupra, R., 

Griffiths, R., 

Pryor, J. & 

Mott, S. 

 

2009 

 

Thailand 

 

Effectiveness of 

Supportive Educative 

Learning programme on 

the level of strain 

experienced by 

caregivers of stroke 

patients in Thailand. 

Att utveckla och implementera 

ett sjuksköterskelett stöd- och 

utbildnings program för 

anhörigvårdare till 

strokedrabbade och att 

utvärdera om programmet har 

en effekt på anhörigvårdarnas 

börda och livskvalité. 

Kvantitativ. 

 

Icke-

randomiserad 

jämförande 

studie. 

Anhörigvårdare i 

interventionsgruppen 

n=70 

 

Anhörigvårdare i 

kontrollgruppen n=67 

Anhörigvårdarna i 

interventionsgruppen hade 

en signifikant bättre 

livskvalité och lägre börda 

vid utskrivning och efter tre 

månader än dem i 

kontrollgruppen. 

Hög, 93 % 

      


