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Abstrakt 

Stroke är en neurologisk sjukdom som medför svåra konsekvenser både 

för personen som genomgått stroke och för dennes närstående. Att vara 

närstående till någon som genomgått stroke innebär stora förändringar i 

livssituationen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelser av att vara närstående till en person som genomgått stroke. 

Fjorton vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats och detta resulterade i fem 

kategorier: förlust av det liv som en gång varit; behoven hos personen 

som genomgått stroke kommer i första hand; osäkerhet inför framtiden; 

en kamp för att hantera situationen samt trots allt ser framtiden ljus ut. 

Det är viktigt att uppmärksamma närstående och dennes behov när en 

familjemedlem genomgått stroke. Genom att främja närståendes hälsa 

och förmedla sociala stödnätverk lindras dennes känsla av ensamhet.  

 

 

Nyckelord: Stroke, närstående, upplevelser, livsförändringar, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad.  
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Personer som genomgått stroke och hjärtinfarkt beskrev att sjuksköterskors humanistiska 

inställning som aktivt lyssnande, förmedlande av empati och värme bidrog till att de drabbade 

vågade uttrycka sina känslor (Duhamel & Talbot, 2004). Kärnan i omvårdnad är att 

sjuksköterskor ska visa medkänsla och empati mot personer som de vårdar och dennes 

närstående (Straughair, 2012). Att visa empati är en process som kräver förmåga att se bort 

från ett visst beteende och ha en känsla för den andra personens inre känslor, tankar och 

erfarenheter (Myhrvold, 2003). Tay, Hegney och Ang (2011) beskrev att det var viktigt för 

närstående att sjuksköterskor var ärliga, vidare beskrev Dougherty (2010) att förtroende 

byggde på att sjuksköterskor skapade god kommunikation med den sjuke och dennes 

närstående, det bidrog till att den sjuke och dennes närstående hade lättare att förbereda sig 

inför den okända framtiden. Duhamel och Talbot (2004); Engström och Söderberg (2004) 

samt Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) beskrev att information och stöd från 

sjuksköterskor var viktigt för att närstående skulle ha möjlighet att uppleva välbefinnande. 

 

Stroke är en neurologisk sjukdom och den som drabbas uppnår för det mesta inte fullständig 

återhämtning. Tillståndet leder i många fall till permanenta funktionshinder som kan sträcka 

sig över en lång period i livet (Mollaoğlu, Fertelli & Tuncay, 2011). Stroke är en vanligt 

förekommande sjukdom som ökar med att befolkningen blir äldre, det är en allvarlig sjukdom 

eftersom den kan vara livshotande och medföra svåra konsekvenser både för den som 

genomgått stroke och för de närstående (Low, Payne & Roderick, 1999). I Sverige insjuknar 

omkring 30 000 personer per år i stroke. Det är den vanligaste orsaken till allvarliga 

funktionsnedsättningar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (Riks-Stroke, 2010). 

Stroke kan utlösas av en blodpropp eller en blödning i hjärnans blodkärl. Blodcirkulationen 

minskar och syrebrist uppstår i den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen finns och 

funktioner i området skadas (Draper & Brocklehurst, 2005). Personer som genomgått stroke 

tappar ofta rörligheten eller blir förlamade i olika grader, de kan uppstå känselbortfall och 

synstörningar, sväljsvårigheter och inkontinens. Det kan även uppkomma språkstörningar till 

exempel olika grader av afasi, svårigheter att uttrycka och tolka känslor eller att uppfatta 

omgivningen. Det är inte ovanligt att personer som genomgått stroke även blir lättrörda, 

nedstämda och/ eller deprimerade. Graden av funktionsnedsättning som uppstår på grund av 

stroke beror till stor del på vilken typ och var skadorna uppstår i hjärnan (Evans, Connis, 

Bishop, Hendricks & Haselkorn, 1994). 

Personer som genomgått stroke kunde uppleva oförmåga att prata om det som inte syntes på 

utsidan och till följd av det hade de svårt att uttrycka och förmedla känslor. Bristen på 
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förståelse mellan makar kunde leda till att det blev spänning i förhållandet och därmed 

skapades ett känslomässigt avstånd (Duhamel & Talbot, 2004). Personer som genomgått 

stroke kände trötthet som gjorde att motivationen blev lägre, stresståligheten minskade, och 

de blev ljud- och ljus känsliga, irritabiliteten-, koncentrations- och minnessvårigheterna ökade 

(Thompson & Ryan, 2009). Att ständigt vara trött, ha kognitiva nedsättningar eller ensidig 

svaghet var något som ingen annan människa såg, det var ett osynligt funktionshinder som 

skapade problem för enskilda människor (Stone, 2005).  Dålig sömn på natten och dåsighet på 

dagen upplevdes som ett problem, som kunde ha negativa effekter på hälsan och på personers 

välbefinnande. Det var viktigt att problemet uppmärksammades så att de fick stöd och hjälp 

att hantera vardagen (Sterr, Herron, Dijk & Ellis, 2008). De personer som genomgått stroke 

beskrev känslor som rädsla, ångest, ilska, chock, depression, känsla av nederlag, sårbarhet och 

de uttryckte även rädsla att få mera funktionsnedsättningar och bli beroende av andra. Socialt 

stöd från familjen och från den egna andliga övertygelsen var viktigt, det bidrog till att inte 

förlora hoppet trots att de levde med sjukdom (Popovich, Fox & Bandagi, 2007). De personer 

som genomgått stroke hade behov att få kontroll över sina liv, ett sätt var att söka kunskap om 

vad som hänt, varför det kan ha hänt, riskfaktorernas betydelse, vad det innebar och vilka 

möjligheter de hade för att få livet tillbaka (Kessler, Dubouloz, Urbanowski & Egan, 2009).  

 

Människor har ett behov att ha ett nära förhållande till varandra och vara en del av den andre 

personens dagliga liv. När någon drabbades av akut, svår sjukdom förändrar det livet för båda 

parter (Engström & Söderberg, 2004). Närstående till personer som genomgått traumatisk 

hjärnskada upplevde stor osäkerhet, rädsla, oro, ensamhet, besvikelse, obehag och ångest. De 

svävade mellan hopp och förtvivlan. De upplevde lättnad när behoven hos personen med 

traumatisk hjärnskada var tillgodosedda.  Meningsfullhet, hopp och styrka infann sig hos 

närstående när tillståndet för den traumatisk hjärnskadade förbättrades (Jumisko et al., 2007). 

Få vara nära och vårda den akut svår sjuka personen beskrev närstående som viktigt. De satte 

sig själv i andra hand. Förutom att tankarna var hos den sjuke var närstående tvungna att tänka 

på resten av familjen. Närstående var sårbara, oroliga och upplevde sorg, de levde i ovisshet 

och pendlade mellan hopp och förtvivlan (Engström & Söderberg, 2004). Närstående som 

vårdar personer med hjärtsvikt hade behov av stöd och att känna kontroll för att kunna hantera 

den svåra situationen (Hwang, Fleischmann, Howie-Esquivel, Stotts & Dracup, 2011). 

Närstående behövde få tid på sig att anpassa sig och dela med sig av svårigheterna (Hunt & 

Smith, 2004). Livssituationen förändrades snabbt för den drabbade och den närstående, något 

som de inte kunde förbereda sig på. De förväntades oförberedda att ta på sig rollen som 
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vårdare utan att kunna ifrågasätta, för att det skedde så plötsligt (Dickson, O’Brien, Ward, 

Allan & O’Carroll, 2010). Att vara närstående innebar att de ville att den sjuke skulle ha det 

så bra som möjligt (Engström & Söderberg, 2004). Enligt Socialstyrelsen (2004) avses 

närstående som personer som den enskilde anser sig ha nära relation till.  

 

Det är av stor vikt att närstående till personer som genomgått stroke bemöts med kunskap 

kring upplevelsen av att vara närstående och vårda personer som genomgått stroke för att på 

bästa sätt kunna få stöd och hjälp. Denna litteraturstudie ger en ökad förståelse för de behov 

närstående har och hur de upplever sin nya livssituation. Det ger bättre förutsättningar för att 

närstående ska uppleva välbefinnande och därmed får närstående kraft att ge stöd till personer 

som genomgått stroke. 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person som 

genomgått stroke. 

Metod 

Denna litteraturstudie bygger på en kvalitativ metod, som utgår från inifrånperspektiv med 

fokus på personens, i vår litteraturstudie den närståendes subjektiva upplevelser. Holloway 

och Wheeler (2010, s. 3, 11-12) samt Polit och Beck (2008, s. 225) beskriver att den 

kvalitativa metoden handlar om att utforska olika perspektiv i den mänskliga livsvärlden och 

levda erfarenheternas betydelse för varje enskild individ och dess konsekvenser i det dagliga 

livet.  

Litteratursökning 

Inspirerade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 61-72) har sökningen av studier för 

analys utförts. Referensdatabaserna som använts vid litteratursökningen var Pubmed och 

Cinahl som är stora databaser inom omvårdnadsforskning. Vid sökning i Pubmed användes 

MESH- termer och major topic för att avgränsa sökningen ytterligare mot söktermen, i Cinahl 

användes Subject terms (headings) för att finna relevanta ämnesord. Söktermen experience 

söktes i fritext i databasen Pubmed, det innebär att den inte ingår i databasens ämnesord. 

Söktermer som använts är stroke, family, experience, caregivers, spouses, life change events 

och loss. Inklusionskriterier var studier som publicerats från år 2006 – 2013 och som var 

skrivna på svenska eller engelska. Översiktsstudier och studier om barn exkluderades. 

Sökningen började med att de utvalda söktermerna användes var för sig för att se antalet 
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träffar, sedan kombinerades söktermerna med booleska sökoperatören AND för att ringa in 

och avgränsa sökningen mot frågeställningen (tabell 1).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelser av att vara närstående till en person som genomgått stroke 

CINAHL 2013 01 24 

 PubMed 2013 01 24 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.  

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal utvalda 

för analys 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

CH 

CH 

 

 

 

 

CH 

 

 

 

 

CH 

 

 

 

 

CH 

CH 

CH 

Stroke 

Family 

1 AND 2 

3 AND Loss 

3 AND Life change events 

3 AND experience 

Spouses 

1 AND 7 

8 AND Loss 

8 AND Life change events 

8 AND experience 

Caregivers 

1 AND 12 

13 AND Loss 

13 AND Life change events  

13 AND Experience 

Loss 

Life change events 

Experience 

22 741 

48 742 

696 

22 

7 

78 

2 446 

104 

9 

7 

23 

9 891 

409 

10 

4 

70 

25 683 

1 395 

37 967 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

MSH 

MSH 

 

 

 

 

MSH 

 

 

 

 

MSH 

 

 

 

 

FT 

MSH 

FT 

Stroke 

Family 

1 AND 2 

3 AND Loss 

3 AND Life change events 

3 AND experience 

Spouses 

1 AND 7 

8 And Loss 

8 AND Life change events 

8 AND experience 

Caregivers 

1 AND 12 

13 AND Loss 

13 AND Life change events  

13 AND Experience 

Loss 

Life change events 

Experience 

26 986 

32 238 

122 

7 

2 

26 

1 613 

37 

0 

12 

12 

5 726 

223 

6 

2 

42 

219 848 

2 474 

135 103 

  

 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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Vid sökning i databaserna granskades titlarna och abstrakten för att kunna välja de studier 

som svarade mot den här studiens syfte. De uttagna studierna lästes i fulltext och fjorton 

studier som svarade mot studiens syfte inkluderades i analysen (tabell 2). 

 

Kvalitetsgranskning 

De enskilda studierna som ingått i analysen har kvalitetsgranskats med hjälp av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelser. Mallen innebar att den enskilda studien 

granskades för att se om studiens syfte utgår från en väldefinierad frågeställning, om urvalet, 

datainsamlingen, analysen och resultatet är relevant, tydligt och logiskt beskrivet. 

Granskningsmallen modifierades för att passa den enskilda studien genom att irrelevanta 

delfrågor såsom om datamättnad rådde och om ny hypotes/teori genererades, de togs bort för 

att kvalitetsgranskningen skulle vara trovärdig. Efter granskningen tilldelades de för studien 

positiva svaren en poäng per delfråga, de för studien negativa svar tilldelades noll poäng. 

Insamlade poäng från de enskilda granskningarna gjordes om till procent med tregradig 

kvalitetsindelning där låg kvalitet var < 69 %, medel var 70-79% och hög var 80-100 % (jmf. 

Willman et al., 2006, s. 95- 96).  

 

Tabell 2 Översikt över studier ingående i analysen (n=14) 

Författare/ 

År/ Land 

Typ av 

studie 

       Deltagare Metod  

Datainsamling/  

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Brann et al. 

2010 

USA 

  

Kvalitativ  16 makar (10 

kvinnor, 6 

män) 21-93 

år. 

Intervjuer. 

Konstant 

jämförande  

analys. 

Pendlade mellan själv- 

partnerorientering, 

realism – idealism, 

osäkerhet – acceptans, 

släppa ut hålla inne 

känslor. 

Medel 

Buschenfeld 

et al.  

2009 

England 

Kvalitativ  7 partner till 

personer som 

genomgått 

stroke, < 60 

år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk  

analys. 

Livet hade förändrats 

men de hade anpassat sig 

och lärt sig att hantera 

det.   

Hög 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com.proxy.lib.ltu.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Brann%2C+Maria)
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Tabell 2 forts.  

Författare/ 

År/ Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/  

Analys 

Huvudfynd    Kvalitet 

 

Bäckström et 

al.  

2010 

Sverige 

Kvalitativ  4 medel-

ålders 

kvinnor.  

Narrativa  

intervjuer. 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkning. 

De hade lärt sig leva med 

kognitiva och känslomässiga 

förändringarna. De beskrev 

sorg och oro över att inte 

kunna fortsätta att leva i en 

önskad relation.    

Hög 

Bäckström 

Sundin   

2007 

Sverige 

Kvalitativ  10 nära 

släktingar, 23-

58 år. 

Narrativa 

intervjuer.  

Fenomenologisk- 

hermeneutisk  

tolkning.                  

                             

 

 

Närstående beskrev 

skyldighet att ta hand om den 

sjuke, upplevde känsla av 

förlust och hade svårt att 

handla som tidigare men de 

hade vilja att kämpa framåt. 

Hög 

Bäckström 

Sundin  

2009 

Sverige 

Kvalitativ  9 medel-

ålders nära 

släktingar. 

Narrativa  

Intervjuer.  

Tematisk 

innehållsanalys.                           

Närstående accepterade 

förändrad livsstil, 

medvetenhet om de egna 

behoven, de lärde sig att 

lämna skam och skuld bakom 

sig och de fick mer frihet.  

  Hög 

 

Bäckström 

Sundin  

2010 

Sverige 

 

Kvalitativ 

longitudi- 

nell  

 

9 medel- 

ålders nära 

släktingar. 

 

Narrativa 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

med latent ansats. 

 

Närstående beskrev att de 

kämpar för att få kontroll på 

familjelivet i skuggan av 

lidande och hopp.  

 

Hög 

Cecil et al. 

2007 

Nordirland 

Kvalitativ  10 kvinnliga 

vårdare. 

Semistruktur-erade 

intervjuer och en 

fokusgrupp.  

Innehållsanalys. 

Kvinnorna hade behov  

av information, stöd,  

förberedelser och utbildning  

för att ge omsorg. 

Medel 

 

Ekstam et al.  

2011 

Sverige 

Kvalitativ 

prospektiv 

longitudi- 

nell  

  

2 närstående, 

2 som 

genomgått 

stroke. 

Intervjuer  

och  

frågeformulär.  

Konstant  

jämförande  

analysmetod. 

Delta i aktivitet, få erfaren-

heter, ändra sina yrkesmässiga 

behov och krav gav en möjlig 

framtid samt att integrera 

utbildning i vardagen. 

Hög 
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Tabell 2 forts.  

Författare/ 

År/ Land 

Typ av studie Deltagare Metod  

Datainsamling/  

Analys 

Huvudfynd    Kvalitet 

 

 
Saban  

Hogan  

2012 

USA 

Mixad  46 kvinnliga 

närstående,  

18-73 år. 

Öppna 

frågeformulär.  

Konstant   

jämförande 

analysmetod. 

Förlust av liv, kämpade med 

att hantera familj och arbete, 

försökte ge den bästa möjliga  

vård. 

 Hög        

Tellier et al. 

2011 

Kanada 

Kvalitativ  8 familje-

medlemmar. 

Intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Även mild stroke påverkade 

dagligt liv hos närstående och  

hade effekt på livskvalitén.  

  Medel        

Wallengren et 

al. 

2008 

Sverige 

Kvalitativ  16 släktingar. Öppna  

intervjuer.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk  

tolkning. 

Komma till en vändpunkt  

för att hitta ordning och 

stabilitet i den  

kaotiska situationen. 

 Hög         

 

 

Gosman-

Hedström 

Dahlin- 

Ivanoff  

2012 

Sverige 

Kvalitativ  16 informella 

vårdare, 67-

83år. 

Fokusgrupps-

diskussioner.  

Innehållsanalys. 

Personlighetsförändring 

hos den som genomgått 

stroke, rädsla att det ska 

hända igen. Kämpade och 

förhandlade med partner 

och sig själv.   

Hög 

Greenwood et 

al. 

2009 

England 

Kvalitativ  31 informella 

vårdare. 

Djupintervjuer. 

Innehållsanalys.  

Osäkerheten var ett  

centralt tema som  

att anta nya rutiner, 

strategier för att kunna 

hantera den nya vardagen 

och funderingar kring hur 

framtiden skulle komma  

att bli.   

Medel          

Pierce et al. 

2007 

USA. 

Kvalitativ  1 make. Fallstudie  

rapport. 

Innehållsanalys. 

                     

Viktigt att de fick ge 

andra stöd, erbjuda 

lösningar och ta kontroll 

över situationen. 

Medel         
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Analys 

Analysen beskriver det synliga och de uppenbara delarna en så kallad manifest innehålls-

analys och har utförts med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Studier uttagna för 

analys lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla för innehållet. Sedan extraherades 

meningsenheter som svarade mot syftet, det var ord eller meningar som skrevs av ordagrant 

och märktes med siffror för att lättare hitta tillbaka till originalkällan. Varje meningsenhet 

översattes till svenska och kondenserades, vilket innebar att innehållet kortades ner men 

kärnan i texten behölls. Koder användes för att märka meningsenheten som till exempel 

händelser eller fenomen som kunde relateras just till det sammanhanget. Därefter sorterades 

de kondenserade meningsenheterna i kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

kategorier kärnan i kvalitativ innehållsanalys, det är en grupp av innehåll som har ett samband 

med varandra och svarar på frågan ”vad?”. Kategorierna skapades genom att sammanföra 

meningsenheterna som innehöll likartade upplevelser. Dessa kategorier sammanfördes 

därefter till större kategorier. Det skedde i små steg för att inte förlora något väsentligt 

innehåll. Kategoriseringen skedde i 6 steg och ansågs vara slutförd när innehållet i de olika 

kategorierna varandra uteslutande. 

 

Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person som genomgått stroke. Analysprocessen resulterade i fem kategorier (tabell 3) som 

beskrivs i löpande text och med citat från originalstudierna för att stärka trovärdigheten. 

 

Tabell 3 Översikt över studiens resultat (n=5) 

* Förlust av det liv som en gång varit 

* Behoven hos personen som genomgått stroke kommer i första hand 

* Osäkerhet inför framtiden  

* En kamp för att hantera situationen 

* Trots allt ser framtiden ljus ut 

 

Förlust av det liv som en gång varit 

I studier av Bäckström och Sundin (2007, 2010) samt Wallengren, Friberg och Segesten 

(2008) beskrev närstående att det var svårt att leva med den som genomgått stroke och som 

upplevdes ha blivit en annan person. Närstående kände att de inte uppskattades av den som 
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genomgått stroke och det förändrade livet kändes överväldigande (Bäckström & Sundin, 

2007; Saban & Hogan, 2012). Närstående upplevde sorg när den som genomgått stroke 

förändrades som person, (Brann, Himes, Dillow & Weber, 2010; Bäckström, Asplund & 

Sundin, 2010; Ekstam, Tham & Borell, 2011; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; 

Pierce, Steiner, Hicks, & Dawson-Weiss, 2007; Saban & Hogan, 2012). Vidare beskrev 

Bäckström och Sundin (2009) att närstående upplevde att det var frustrerande, smärtsamt och 

förvirrande när personen som genomgått stroke förändrades och numera var de bara goda 

vänner som bodde under samma tak. I studie av Wallengren et al. (2008) upplevde närstående 

smärta när de blev påminda om livets sårbarheter. I Gosman-Hedström och Dahlin-Ivanoff 

(2012) samt Saban och Hogans (2012) studie beskrev närstående att de hade svårigheter att 

övervinna kognitiva förändringar och apraxi hos den som genomgått stroke. Vidare beskrev 

Bäckström och Sundin (2010) samt Wallengren et al. (2008) att när personen som genomgått 

stroke förlorade förmågan att kommunicera gav det ångest för de närstående. I Wallengren et 

al. (2008) beskrevs att närstående hade många skrämmande tankar om att livet förändrades så 

snabbt och det upplevdes chockerande och svårt att förstå alla förändringar hos den som 

genomgått stroke. Närstående upplevde att relationen till personen som genomgått stroke 

förändrats (Saban & Hogan, 2012) och att de hade gått miste om det känslomässiga gensvaret 

från den som genomgått stroke (Bäckström et al. 2010), vidare beskrev närstående att de hade 

förlorat det sexuella samlivet med den person som genomgått stroke (Bäckström & Sundin, 

2007; Tellier, Rochette & Lefebvre, 2011).  

So the feelings are...there’s nothing left... I don’t want him to touch me, I don’t want 

him to be around me...and then to go to bed every night with a man that you 

don’t...want to be there.... (Bäckström & Sundin, 2010, s. 120). 

I Bäckström och Sundin (2007, 2009, 2010) samt Tellier et al. (2011) studie beskrevs det att 

rollerna i förhållandet förändrats genom att närstående blev vårdare istället för maka/ make till 

personen som genomgått stroke och det skapade konflikt i relationen. Närstående kände att 

det var vansinnigt och upplevde frustration när de var tvungna att hjälpa den som genomgått 

stroke med toalettbesök och hygien. I studien av Wallengren et al. (2008) beskrevs att det 

upplevdes skrämmande att ensam ta hand om och vårda den som genomgått stroke. 

. . .in some way, I’m doing well. At the same time it’s almost just as tough. Because. . 

.the more. . .time passes, the more you realize that things won’t, you’re being forced 

to realize that things will not be the way. . .they were. No matter how much you wish 

they were (Bäckström & Sundin, 2009, s. 1478). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Himes%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dillow%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weber%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
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Närstående upplevde ensamheten som överväldigande och närvarade hela tiden (Saban & 

Hogan, 2012). I studien av Brann et al. (2010) beskrev de närstående att de inte blev sedd och 

uppmärksammad av personen som genomgått stroke, vidare beskrev närstående i studier av 

Bäckström och Sundin (2007) och Wallengren et al. (2010) att ensamheten blev mer påtaglig 

när den som genomgått stroke inte längre kunde prata. Närstående uttryckte uppgivenhet då 

de upplevde att det inte var någon mening att förklara vad de gick igenom när ändå ingen 

kunde förstå dem (Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2010; Cecil et al., 2011). 

 No one understands what you’re going through. All the crazy things he does from 

time to time. I have a feeling that people avoid me. They don’t understand what it’s 

like. You are so alone (Bäckström & Sundin, 2007, s. 248).   

Studier (Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009; Bäckström & Sundin, 2010; Cecil et al., 

2011; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Saban & Hogan, 2012) beskrev närstående 

att de hade förlorat det sociala livet på grund av den förändrade livssituationen och vidare 

beskrev närstående i Bäckström och Sundins (2007) studie att de upplevde skam och missnöje 

när de umgicks bland andra med den som genomgått stroke. 

Behoven hos personen som genomgått stroke kommer i första hand 

Närstående upplevde att de var den minst viktiga personen och att behoven hos den som 

genomgått stroke kom i första hand (Brann et al., 2010; Buschenfeld et al., 2009; Bäckström 

& Sundin, 2007). Det upplevdes som skrämmande, det var smärtsamt och påfrestande att 

behoven hos den som genomgått stroke kom i första hand (Saban & Hogan, 2012; 

Wallengren, et al., 2008). Närstående upplevde att den egna tiden kontrollerades när det enda 

liv som de hade var att vårda personen som genomgått stroke (Brann et al., 2010; Bäckström 

& Sundin, 2007; Ekstam et al., 2011; Saban & Hogan, 2012; Tellier et al., 2011). Närstående 

var tvungna att vara i beredskap dygnet runt, de vaknade mitt i natten för att se om den som 

genomgått stroke andades (Brann et al., 2010; Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud, 

2009; Saban & Hogan, 2012: Tellier et al., 2011). De upplevde förlust av den egna identiteten 

när de tvingades in i rollen som vårdare (Bäckström & Sundin, 2007) och kraven från 

personen som genomgått stroke kändes övermäktiga (Saban & Hogan, 2012). I studier av 

Bäckström et al. (2010) samt Bäckström och Sundin (2007) beskrev närstående att när de blev 

tagna för givna väcktes känslor av frustration och nedstämdhet. Den stressande livssituationen 

ledde till fysiska symtom som huvudvärk, trötthet och tinnitus och det gjorde att närstående 

upplevde sin kropp som obekant (Saban & Hogan, 2012; Tellier et al., 2011; Wallengren et 

al., 2008).  
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Närstående beskrev att livet hade förändrats och drömmar som de haft kunde inte uppfyllas 

efter att personen genomgått stroke (Saban & Hogan, 2012). De upplevde att de var bundna 

och fängslade som fångar i hemmet (Bäckström & Sundin, 2007, 2009; Saban & Hogan, 

2012), närstående kände sig tvingade att sköta alla hushållssysslor och vården av den som 

genomgått stroke (Brann et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2007; Ekstam et al., 2011; Saban 

& Hogan, 2012; Tellier et al., 2011; Wallengren et al., 2008). I Ekstam et al. (2011) samt 

Saban och Hogans (2012) studie beskrev närstående att de hade svårt att slutföra sysslor som 

de påbörjat när de ofta avbröts av personen som genomgått stroke.  

It puts a lot of demands on me... to function well both as a carer and wife... the 

children need a lift somewhere and the lawn needs to be cut, all the responsibillity is 

still resting on me. You have to take care of everything and finction and... endure 

(Bäckström & Sundin, 2010, s. 119).  

Brann et al. (2010); Cecil et al. (2011) och Wallengren et al. (2008) beskrev att närstående 

kontrollerade sina känslor genom att visa upp ett tappert ansikte, de grät när ingen såg dem 

och de dolde ilskan och frustration. De dolde även sin ilska och frustration över den 

förändrade attityden och beteendet hos personen som genomgått stroke. I studie av Pierce et 

al. (2007) beskrevs att närstående begränsade aktiviteterna hos personen som genomgått 

stroke för att motverka katastrofer som kunde innebära fara för dem och andra, det var 

nödvändigt att skydda personen som genomgått stroke. Vidare beskrev Wallengren et al. 

(2008) att det var viktigt att närstående höll hoppet uppe hos personen som genomgått stroke. 

I flertalet studier (Bäckström & Sundin, 2007, 2010; Cecil et al., 2011; Ekstam et al., 2011; 

Pierce et al., 2007) beskrev närstående att de kände ett starkt engagemang till att vårda den 

som genomgått stroke. Vidare beskrev Buschenfeld et al. (2009) samt Bäckström och Sundin 

(2007, 2010) att trots de så upplevde närstående skuld när de kände sig otillräcklig för den 

som genomgått stroke och de kände rädsla att misslyckas med vården. Närstående upplevde 

även skuld då de önskade göra aktiviteter på egen hand (Brann et al., 2010) och när den 

övriga familjen påverkades (Buschenfeld et al., 2009). I studie av Bäckström och Sundin 

(2010) beskrev närstående att det upplevdes som ett bekymmer att de inte kunde ta ut 

skilsmässa från den person som genomgått stroke, det fanns ingen utväg. Enligt Buschenfeld 

et al. (2009) kände närstående att de ville ge upp.  

I myself have lost the will to live.... that is how I can feel... this is a really heavy 

feelings....... (Bäckström & Sundin, 2010, s. 119).  
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Det var viktigt för närstående att de såg till egna behov för att uppleva hälsa och 

välbefinnande (Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2010; Cecil et al., 2011) för att 

de skulle få ny energi till att möta utmaningar och det var betydelsefullt att komma ifrån och 

göra saker på egen hand för att få tillbaka friheten (Brann et al., 2010; Buschenfeld et al., 

2009; Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2009). I studie av Bäckström och Sundin 

(2009) beskrev närstående att de hade slutat oroa sig för den som genomgått stroke och att det 

dåliga samvetet hade upphört för att de kände ilska över att vara bunden till den person som 

genomgått stroke. De trivdes inte hemma när den som genomgått stroke var närvarande 

(Wallengren et al., 2008).  Buschenfeld et al. (2009) beskrev att de närstående kände glädje 

över att de behöll arbetet då de inte klarade av att vara hemma hela dagarna med den som 

genomgått stroke.  

I am happy, I feel strong, and … I have to get something like this being away from 

home for …a life is not only to be lived, there are supposed to be … it is supposed to 

have a value as well (Bäckström et al., 2010, s. 264). 

 

Osäkerhet inför framtiden  

Närstående upplevde ovisshet inför framtiden, inget i livet var självklart längre och de kände 

det som att allt i livet vändes upp och ned, ingenting var detsamma som tidigare (Bäckström 

& Sundin, 2007, 2010; Saban & Hogan 2012; Tellier et al., 2011). Närstående beskrev att de 

inte visste hur långt de vågade titta framåt och framtiden upplevdes som osäker (Bäckström & 

Sundin, 2007, 2009; Cecil et al., 2011; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; 

Greenwood et al., 2009; Wallengren, et al., 2008). De beskrev det som skrämmande och 

hotande, stressande när de inte visste hur framtiden skulle bli (Cecil et al., 2011; Saban & 

Hogan, 2012). I flertalet studier (Brann et al., 2010; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012; Saban & Hogan, 2012; Tellier et al., 2011; Wallengren et al., 2008) beskrevs att de 

närstående upplevde rädsla för att den som genomgått stroke skulle bli försämrad eller dö och 

därför begränsades de närstående till hemmet. De upplevde osäkerhet att inte kunna hantera 

den nya livssituationen (Bäckström & Sundin, 2007; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012).  

Fear, absolute fear, unknown . . . I really thought she was gone, I really did and 

things worked out . . . But yeah it was absolute terror in the beginning . . . There was a 

relief but also the fear was still there. The unknown, ya know? What am I going to do 

if this happens again, ya know? (Brann et al., 2010, s. 328). 

I studie av Bäckström och Sundin (2007) beskrev närstående att de upplevde att livet var 

hotat, omöjligt att förstå och omöjligt att glömma att personen insjuknat i stroke. Närstående 
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beskrev även att de kände att det var orättvist att personen genomgått stroke. Cecil et al. 

(2011) beskrev att närstående upplevde oro över vad som skulle hända med personen som 

genomgått stroke om de själva skulle bli sjuka. Tellier et al. (2011) beskrev att närstående 

även kände sig orolig över hur det skulle klara sig ekonomiskt på grund av att inkomsten hade 

minskat. 

I have felt several times... how am I going to endure, how is this supposed to end, how 

will I manage to live with him…ahead….it would have been different if I had been, 

say, 65–70 years old, when this struck us. And the children had moved out, but now I 

am 40 years old and I have half of my life ahead of me. There is no one that knows...so 

sometimes the perspective gets frightening (Bäckström & Sundin, 2010, s. 121).  

 

En kamp för att hantera situationen 

Närståendes osäkerhet skapade vilja att hantera och acceptera situationen (Brann et al., 2010; 

Wallengren, et al., 2008) och de hanterade situationen genom att leva dag för dag (Bäckström 

& Sundin, 2007; Greenwood et al., 2009; Tellier et al., 2011). Genom att leva dag för dag 

upplevdes situationen som mindre smärtsam och det distraherade tankarna hos de närstående 

från en osäker framtid (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2011; Wallengren, et al., 

2008). Närstående hanterade situationen genom att vara stark och de förnekade att den som 

genomgått stroke blivit sjuk. Genom att skapa rutiner tog de kontroll över situationen och det 

skapade ett lugn för dem (Bäckström & Sundin, 2007, 2009; Greenwood et al., 2009; Pierce et 

al., 2007). Närstående kämpade för att skapa en normal tillvaro med humor och glädje, de 

försökte se ljust på framtiden och de vägrade ge upp (Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & 

Sundin, 2007, 2009; Cecil et al., 2011; Wallengren et al., 2008). Närstående ignorerade de 

negativa känslorna för att kunna komma vidare i livet (Brann et al., 2010; Buschenfeld et al., 

2009; Greenwood et al., 2009). De kämpade för att få förståelse för de förändringar som 

uppstod hos den som genomgått stroke och de letade efter kunskap för att förstå innebörden 

av sjukdomen (Brann et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2007; Wallengren et al., 2008). 

Närstående upplevde att de inte hade något hopp om att den person som genomgått stroke 

skulle bli bättre (Ekstam et al., 2011).  

“I think that the worst part is behind you …. (now) it is just to endure. But it takes a 

little time; it is about trying to see the lighter side of life” (Bäckström & Sundin, 2010, 

s. 121). 
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Trots allt ser framtiden ljus ut 

Med tiden upplevde närstående sin livssituation som positiv (Brann et al., 2010) och det gav 

hopp och energi (Bäckström & Sundin, 2007, 2009; Wallengren et al., 2008). I studier av 

Brann et al. (2010); Ekstam et al. (2011) samt Wallengren et al. (2008) upplevde närstående 

hopp om att den som genomgått stroke skulle återfå styrkan. Närstående beskrev att livet inte 

var slut och trots allt fanns det en gemensam framtid för dem (Buschenfeld et al., 2009). 

Närstående upplevde tacksamhet för att den som genomgått stroke överlevt och även 

upplevde de tacksamhet för att livssituationen inte var värre än vad den var (Brann et al., 

2010; Buschenfeld et al., 2009; Bäckström & Sundin, 2007; Ekstam et al., 2011; Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Pierce et al., 2007). Flertalet närstående beskrev att de 

hade gått igenom mycket med den person som genomgått stroke, de uttryckte att livet hade 

utvecklats på nytt och att relationen hade blivit bättre och starkare (Brann et al., 2010; 

Buschenfeld et al., 2009; Bäckström et al., 2010; Bäckström & Sundin, 2007; Greenwood et 

al., 2009; Saban & Hogan, 2012; Tellier et al., 2011).  

There is a wonderful side of caregiving for my husband-it has deepened our 

relationship and forced us to sort out what is truly important in our lives. I wouldn´t 

trade places with anyone for this reason (Saban & Hogan, 2012, s.8). 

Bäckström och Sundin (2007, 2010) beskrev att närstående ansåg att det var betydelsefullt att 

få umgås med den person som genomgått stroke när det inte visste när livet skulle ta slut och 

det upplevdes viktigt att komma ihåg den gemensamma kärleken. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person som genomgått stroke. Analysen resulterade i fem kategorier: förlust av det liv som en 

gång varit; behoven hos personen som genomgått stroke kommer i första hand; osäkerhet 

inför framtiden; en kamp för att hantera situationen samt trots allt ser framtiden ljus ut.  

 

I vårt resultat framkom det att närstående kände att det var svårt att leva med den som 

genomgått stroke när det upplevdes som att han/hon blivit en annan person. Det beskrevs som 

chockerande och svårt att förstå förändringarna och den närstående kände sig ouppskattad och 

situationen upplevdes som övermäktig. De förändringar som uppstår hos partnern efter stroke 

kan jämföras med Dickson et al. (2010) som beskriver att närstående till en person med 

traumatisk ryggmärgsskada upplever att förändringarna leder till att närstående uppfattar 
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partnern som en svagare person och att de tvingas att ta på sig en förändrad roll i relationen 

och därmed skiftas relationen från ömsesidighet till ensidighet. För att underlätta förståelse av 

förändringen så måste den närstående enligt Antonovsky (2005, s. 44) begripa det som hade 

inträffat för att kunna förstå och hantera den förändrade situationen. I vår litteraturstudie 

framkom det att närstående upplevde förlust av känslomässigt gensvar och förlust av det 

sexuella livet med personen som genomgått stroke. Enligt Dickson et al. (2010) upplever 

närstående till en person med traumatisk ryggmärgsskada att förlust av den sexuella relationen 

leder till att själsfrändskapen mellan parterna utrotas och krossas och det enda som finns kvar 

är den moderliga/ faderliga rollen i relationen. I litteraturstudiens resultat framkom att rollerna 

i förhållandet förändrades, närstående upplevde det som vansinnigt, frustrerande och det 

skapade konflikt i relationen. Liknande resultat framkom i Dickson et al. (2010) som beskrev 

att närstående till en person med traumatisk ryggmärgsskada kunde ha svårigheter att anpassa 

sig och att de var ständigt bundna till rollen som vårdare och det upplevdes som onaturligt att 

ständigt vara beredd på alla eventuella förändringar som kunde ske hos partnern. Vidare 

beskrev Kim (2009) att närstående till personer med demens accepterade den förändrade 

rollen i relationen för att de kände sig skyldiga att hålla äktenskapslöftet och för att de var 

övertygade om att partnern skulle göra samma sak för dem.  

    

Ytterligare ett resultat som framkom var att de närstående upplevde ensamheten som 

överväldigande och närvarade hela tiden. Ensamheten hos äldre personer kan enligt While 

(2012) ge uttryck som ångest, depression och känsla av isolering på grund av att personen 

förlorar sociala kontakter och känslomässiga förhållanden. Vidare beskriver Moyle, Kellet, 

Ballantyne och Gracia (2011) att närstående till personer med demens känner ensamhet för att 

vännerna tar avstånd. Detta avståndstagande beror på en bristande förståelse och rädsla för att 

vännerna inte vet hur de ska bemöta personen som drabbats av demens. Moyle et al. (2011) 

beskriver även att ensamhet påverkar den fysiska hälsan direkt och indirekt och While (2012) 

poängterar att ensamheten hos äldre personer även ökar risken för självmord. Dålig hälsa och 

begränsningar av det sociala livet kan enligt Almberg, Grafström och Winblad (1997) som 

studerat upplevelsen av att vara närstående till en äldre person med demens leda till 

utbrändhet hos de närstående. För att underlätta äldre personers ensamhet beskriver While 

(2012) att sjuksköterskor har en viktig roll att främja fysisk och psykisk hälsa och förmedla 

information om sociala stödnätverk som ger gemenskap och sammanhållning.  
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I vår litteraturstudie framkom att närstående upplevde att de var den minst viktiga personen. 

Att behoven hos den som genomgått stroke kom i första hand, och de beskrev det som 

skrämmande, smärtsamt och påfrestande. Enligt Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, 

Hellström och Sandberg (2011) ansåg de närstående till en person som var i livets slut att 

ansvaret över partnern var en självklarhet och de försökte att aktivt ta ansvar och prioritera 

omsorgen för partnern som en handling av kärlek och styrka, de ansåg även att den starkare 

personen skulle ta hand om den svagare. Ett annat resultat som framkom i vår litteraturstudie 

var att närstående upplevde att den egna tiden kontrollerades av behoven hos den som 

genomgått stroke. De var tvungna att vara i beredskap dygnet runt.  När den egna tiden 

kontrollerades av behoven hos personen med traumatisk ryggmärgsskada, ansåg Dickson et 

al. (2010) att närståendes självständighet och frihet förlorades, vilket kunde leda till att 

närstående kände förbittring. Det framkom även i vår litteraturstudie att närstående upplevde 

förlust av sin egen identitet och att kraven från den som genomgått stroke kändes 

övermäktiga. Dickson et al. (2010) som studerat närstående till en person med traumatisk 

ryggmärgsskada, beskrev att förlust av identitet kan vara ett resultat av att de har mindre frihet 

och spontanitet, vilket kan leda till att närstående förlorar sin självkänsla.  

Det framkom i vår litteraturstudie att närstående kontrollerade sina känslor och dolde ilskan 

och frustrationen inför personen som genomgått stroke och detta kan jämföras med en studie 

av Morse (2001) som beskriver att personer, i det här fallet närstående, uthärdar situationen 

och döljer sina känslor tills de är redo att ta in och bearbeta det som hänt. Uthärdandet är ett 

sätt för att den närstående ska kunna fungera i vardagen men detta ger ingen lättnad för dem. I 

värsta fall skärmar personer, i det här fallet de närstående, av sig så mycket att minnen saknas 

av stressfulla händelser i efterförloppet. Vidare beskrev Dickson et al. (2010) att närstående 

till en person med traumatisk ryggmärgsskada dolde sina egna känslor för att de inte ville vara 

den som klagade, men de hade behov av att få ventilera sina känslor. Ett annat resultat som 

framkom i vår litteraturstudie var att närstående kände starkt engagemang till den som 

genomgått stroke men samtidigt upplevde de skuld när de kände sig otillräcklig och då de 

önskade att göra egna aktiviteter. Det stämmer överens med Carlander et al. (2011) som 

studerat närstående till en person som var i livets slut, där de närstående ansåg att 

skuldkänslor och känslor av otillräcklighet kunde uppstå på grund av att närstående kände ett 

stort ansvar vilket var en baksida med att vårda partnern, det kunde även leda till att 

närstående förlorade kontrollen över situationen. De ansåg även att skuldkänslor hade 

dränerande effekt på familjen och att den egna självbilden påverkades på negativt sätt. I vår 
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litteraturstudie framkom att det var viktigt för närstående att de såg till egna behov för att få 

tillbaka friheten och uppleva hälsa genom att komma ifrån hemmet och göra saker på egen 

hand. Forssén & Carlstedt (2006) beskriver att det kan vara en hälsofrämjande strategi för 

människor att finna ett rum, det behöver inte vara ett fysiskt rum utan det viktigaste är att de 

får utrymme i tillvaron, där de får möjlighet till att ha egen tid. Stoltz, Uden och Willmans 

(2004) som studerat närståendes upplevelser av att vårda en äldre person i hemmet poängterar 

vikten av att få ha frihet för att orka vårda personen.   

I vårt resultat framkom det att närstående upplevde framtiden som osäker, skrämmande, 

stressande och hotande. De upplevde även osäkerhet över att de inte kunde hantera situationen 

och det gav känslor av misslyckande med vården av den som genomgått stroke. Osäkerheten 

som uppstår när en person drabbats av sjukdom kan enligt Neville (2003) upplevas som en 

obehaglig händelse för den närstående, som förknippas med stress, ångest och depression. 

Vidare beskrivs att rädslan för det okända är en stor psykisk stressfaktor som kan leda till ett 

försämrat hälsotillstånd. I vår litteraturstudie kände de närstående oro över vad som skulle 

hända med den som genomgått stroke om de själva skulle bli sjuka och de upplevde framtiden 

som oviss, inget var självklart längre. Närståendes oro och ovisshet kan enligt McGowan och 

Braithwaite (1992) som studerat sjuksköterskors erfarenheter, minskas genom undervisning 

och information och det är viktigt för att uppleva välbefinnande. O’Brien, Whitehead, Jack 

och Mitchell (2012) som studerat upplevelser av att vara närstående till personer som har en 

motorneuron sjukdom, beskriver vikten av att de närstående fick information för att de skulle 

klara av den svåra rollen som vårdare. Då tillräcklig information gavs lindrades osäkerheten 

och genom samtal kunde personen få utlopp för sina känslor (Neville, 2003).  

 

I vår litteraturstudie framkom att med tiden tog de närstående en dag i taget, försökte ha 

humor och glädje och de ignorerade de negativa känslorna för att kunna hantera situationen. 

För att kunna hantera situationen menar Antonovsky (2005, s. 45) att det är viktigt att ha 

resurser. Resurserna beror på personens, som i det här fallet den närståendes, livserfarenheter, 

självkänsla, vilket socialt stöd och grupptillhörighet de har. Om de har en känsla av 

maktlöshet eller hjälplöshet så är det svårare att hantera situationen och vidare kan det leda till 

ohälsa. Resultatet i vår litteraturstudie visade att de närstående hanterade situationen genom 

att vara stark. 
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I vår litteraturstudie framkom att med tiden upplevde närstående livssituationen som positiv 

och det gav hopp om att personen som genomgått stroke skulle återfå styrkan. Vidare beskrev 

de att livet inte var slut utan att det fanns en gemensam framtid för dem. Att uppleva hopp är 

enligt Lohne och Severinsson (2006) som studerat personer med ryggmärgsskada, ett 

grundläggande mänskligt behov. Vidare beskriver Lindholm, Holmberg och Mäkelä (2005) 

att hoppet hos kvinnor med bröstkancer är något som knyter an till vad som anses vara 

meningsfullt och vilken attityd de har till livet, hoppet innebär de önskningar och 

förväntningar personen har på livet. Enligt Lohne och Severinsson (2006) kunde hoppet hos 

personer med ryggmärgsskada vara tysta förhoppningar och det outtalade hoppet som 

upplevdes vara en inre personlig styrka oberoende av sammanhang. Om personen, som i det 

här fallet den närstående, hoppas och tro på någonting kan det enligt Antonovsky (2005, s. 50) 

göra att de finner resurser till att fortsätta kämpa, det kan även bidra till motivation och 

mening för att möta och ta sig an utmaningar i samband med sjukdom. I de fall där närstående 

upplever att tillvaron saknar mening, kan sjuksköterskans uppgift vara att hjälpa de närstående 

att återskapa mening genom att fokusera på sådant som för de närstående är betydelsefullt och 

viktigt i livet. Ett annat resultat som framkom i vår litteraturstudie var att närstående hade gått 

igenom mycket med personen som genomgått en stroke och därmed hade livet utvecklas på 

nytt. Det kan jämföras med studien av Mayan, Morse och Eldershaw (2006) som menar att 

personer som har lidit får en ny livsinsikt och attityden till livet ändras, vilket kännetecknas av 

att de tar tillvara på den tid de har och försöker få ut det mesta möjliga av den. Vårt resultat 

visar att de närstående upplevde att relationen hade stärkts och de kände glädje över att ta 

hand om den som genomgått stroke. Det är jämförbart med Dickson et al. (2010) som beskrev 

att närstående till en person med traumatisk ryggmärgsskada insåg hur mycket de behövde 

partnern och att få vara en del av dennes liv. Positiva tankar ansågs som viktigt för att lättare 

kunna hantera den förändrade situationen och då relationen till partnern stärktes bidrog det till 

att de kunde gå vidare i livet.  

 

Vi har uppmärksammat att Antonovskys teori om känslan av sammanhang följer en röd tråd i 

denna litteraturstudies resultat. Vi anser att det är viktigt att belysa dessa betydelsefulla 

komponenter, det bidrar till en djupare kunskap för att förstå hur närstående upplever 

situationen och får känsla av sammanhang. Antonovsky (2005, s. 42-46) beskriver att känslan 

av sammanhang (KASAM) består av tre centrala komponenter som innefattar beståndsdelarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det innebär till vilken grad personen upplever 

inre- och yttre påfrestningar, om de är förståeliga snarare än kaotiska och oförutsägbara. Det 
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innebär även att personen upplever att det finns tillgängliga resurser för att kunna möta 

påfrestningar samt att dessa ses som utmaningar värda att engagera sig i.  

 

Metoddiskussion 

För att öka trovärdigheten i vår litteraturstudie så har vi undvikit tolkningar och i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) har vi varit textnära genom att inte tolka texten. Vi har 

tydligt och utförligt beskrivit litteratursökningen och analysen. Genom att alla studier som 

använts i analysen är tydligt presenterade ger det bekräftbarhet och det innebär enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s.303) att läsaren har möjlighet att spåra originalkällan samt att 

kontrollera fakta. Kvalitetsbedömning har utförts med SBU (2012) kvalitetsgranskningsmall. 

Eftersom vår erfarenhet av kvalitetsbedömning är begränsad så kan studiernas kvalité över- 

eller undervärderats. En annan svaghet i denna litteraturstudie kan vara att enbart två 

databaser har använts vid litteratursökningen, vilket kan medföra att sökningen blivit något 

begränsad. Tre av studierna uttagna för analys var skrivna av samma författare, vilket kan ha 

påverkat resultatet. För att resultatet i denna litteraturstudie skulle bli trovärdigt har tolkningar 

av texten undvikits och den översatta texten har kontrollerats med originalstudierna på 

engelska, trots detta så kan det finnas risk att tolkning av texten skett, då vi inte har engelska 

som modersmål. Varje kategori har kompletterats med citat, med tydlig referens till 

originalkällan och det stärker trovärdigheten enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 325) samt 

Graneheim och Lundman (2004). Handledare och studenter har läst och kommit med 

synpunkter på denna litteraturstudie vid olika seminarier vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) gör att tillförlitligheten stärks. I denna studie visar vi på pålitlighet genom att 

tydligt beskriva litteratursökningen och kvalitetsgranskningen. Analysens tillvägagångssätt är 

väl beskrivet och vi har granskat studierna var för sig för att sedan föra gemensam dialog och 

komma fram till gemensamma slutsatser, vilket har minskat risken för tolkningar (Graneheim 

& Lundman, 2004). Denna studie visar på överförbarhet eftersom resultatet är tydligt 

presenterat och läsaren har själv möjlighet att avgöra om studien kan vara överförbar till andra 

eller liknande sammanhang (Polit & Beck, 2008, s. 202). Vår uppfattning är att resultatet är 

överförbart för att gälla även närstående till personer som drabbats av andra sjukdomar där 

den drabbade blir beroende av att bli vårdad av partnern, exempelvis svår MS, hjärntumör 

eller traumatisk hjärnskada.   
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Slutsatser 

I litteraturstudien beskrevs upplevelser av att vara närstående till en person som genomgått 

stroke. För närstående kan den förändrade livssituationen upplevas som en stor påfrestning 

och omställning. De upplever sig ensam i livssituationen, men även med ansvaret över 

personen som genomgått stroke och här har sjuksköterskor en viktig roll genom att främja 

närståendes hälsa och förmedla sociala stödnätverk för att lindra närståendes känsla av 

ensamhet. Det visade sig att närståendes behov kom i andra hand och därför är det 

betydelsefullt att sjuksköterskor i möten med personer som genomgått stroke även ser den 

närstående och dennes behov. När den närståendes behov tillgodoses på ett adekvat och 

individanpassat sätt så främjar det även välbefinnandet hos personen som genomgått stroke. 

Om sjuksköterskor inte ser tecken hos närstående som tyder på ökad stress och oro kan det 

leda till försämrad hälsa. Det är viktigt att närstående tar hand om sig själva och värnar om sin 

egen hälsa för att försäkra sig om att kunna finnas där för den person som genomgått stroke. 

Genom att aktivt lyssna på den närstående ges det möjligheter till att de får prata om sin oro 

inför framtiden och ovissheten som närstående upplever lindras med information. 

Sjuksköterskor är en viktig resurs för att främja hopp och ge stöd till de närstående för att de 

skall kunna hantera situationen.  

 

Denna litteraturstudie har bidragit till ytterligare förståelse för närståendes tankar och 

upplevelser när en person genomgått en stroke. Vidare forskning behövs för att ytterligare 

utveckla omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskor kan tillämpa, med fokus på 

information, råd och stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Referenser 

* Studier som ingått i analysen  

 

Almberg, B., Grafström, M. & Winblad, B. (1997). Caring for a demented elderly person-

burden and burnout among caregiving relatives. Journal of Advanced Nursing Volume, 25(1), 

109–116. doi: 10.1046/j.1365-2648.1997.1997025109.x 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

* Brann, M., Himes, K.L., Dillow, M.R. & Weber, K. (2010). Dialectical tensions in stroke 

survivor relationships. Health Communication, 25(4), 323-332. 

doi:10.1080/10410231003773342 

 

*Buschenfeld, K., Morris, R. & Lockwood, S. (2009). The experience of partners of young 

stroke survivors. Disability & Rehabilitation, 31(20), 1643-1651. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/09638280902736338 

 

*Bäckström, B., Asplund, K. & Sundin, K. (2010). 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. Nursing Inquiry, 17(3), 257-268. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1440-1800.2010.00490.x 

*Bäckström, B. & Sundin, K. (2007). The meaning of being a middle-aged close relative of a 

person who has suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic. Nursing 

Inquiry, 14(3), 243-254. doi: 10.1111/j.1440-1800.2007.00373.x 

*Bäckström, B. & Sundin, K. (2009). The experience of being a middle-aged close relative of 

a person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation clinic: a 

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 46(11), 1475-1484. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.ijnurstu.2009.04.009 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Himes%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dillow%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weber%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20512714


24 
 

*Bäckström, B. & Sundin, K. (2010). The experience of being a middle-aged close relative of 

a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinic. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1), 116-124. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1471-6712.2009.00694.x 

Carlander, I., Ternestedt, B-M., Sahlberg-Blom, E., Hellström, I. & Sandberg, J. (2011). 

Being me and being us in a family living close to death at home. Qualitative Health 

Research, 21(5), 683-695. doi: 10.1177/1049732310396102 

*Cecil, R., Parahoo, K., Thompson, K., McCaughan, E., Power, M. & Campbell, Y. (2011). 

'The hard work starts now': a glimpse into the lives of carers of community-dwelling stroke 

survivors. Journal of Clinical Nursing, 20(11/12), 1723-1730. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2702.2010.03400.x 

 

Dickson, A., O’Brien, G., Ward, R., Allan, D. & O’Carroll, R. (2010). The impact of 

assuming the primary caregiver role following traumatic spinal cord injury: An interpretative 

phenomenological analysis of the spouse's experience. Psychology and Health, 25(9), 1101- 

1120. doi:10.1080/08870440903038949 

 

Dougherty, M. (2010). Assessment of patient and family needs during an inpatient oncology 

experience. Clinical Journal of Oncology Nursing, 14(3), 301-306. doi: 

http://dx.doi.org/10.1188/10.CJON.301-306 

Draper, P. & Brocklehurst, H. (2005). The impact of stroke on the well-being of the patient´s 

spouse: an exploratory study. Journal of Clinical Nursing, 16(2), 264–271. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2006.01575.x 

Duhamel, F. & Talbot, L (2004). A constructivist evaluation of family systems nursing, 

Interventions with families experiencing cardiovascular and cerebrovascular illness. Journal 

of family nursing, 10(1), 12-32. doi: 10.1177/1074840703260906  

 

*Ekstam, L., Tham, K. & Borell, L. (2011). Couples' approaches to changes in everyday life 

during the first year after stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18(1), 49-

58. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.3109/11038120903578791 

 



25 
 

Engström, Å. & Söderberg, S. (2004). The experiences of partners of critically ill persons in 

an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing, 20(5), 299–308. doi: 

10.1016/j.iccn.2004.05.009 

 

Evans, R. L., Connis, R. T., Bishop, D. S., Hendricks, R. D. & Haselkorn, J. K. (1994). 

Stroke: a family dilemma. Disability and Rehabilitation, 16(3), 110-118. doi: 

10.3109/09638289409166287 

Forssén, A. & Carlstedt, G. (2006). "It's heavenly to be alone!": a room of one's own as a 

health-promoting resource for women. Results from a qualitative study. Scandinavian Journal 

of Public Health, 34(2), 175-181. doi: 10.1080/14034940510032428 

*Gosman-Hedström, G. & Dahlin-Ivanoff, S. (2012). 'Mastering an unpredictable everyday 

life after stroke'- older women's experiences of caring and living with their partners. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(3), 587-597. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1471-6712.2012.00975.x 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

*Greenwood, N., Mackenzie, A., Wilson, N. & Cloud, G. (2009). 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. International Journal of Nursing Studies, 46(8), 1122-

1133. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.ijnurstu.2009.02.011 

 

Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. Oxford: 

Blackwell Sciences.  

Hunt, D. & Smith, J. (2004). The personal experience of carers of stroke survivors: an 

interpretative phenomenological analysis. Disability & Rehabilitation, 26(16), 1000-1011. 

doi: 10.1080/09638280410001702423 



26 
 

Hwang, B., Fleischmann, K., Howie-Esquivel, J., Stotts, N. & Dracup, K. (2011). Caregiving 

for patients with heart failure: Impact on patients' families. American Journal of Critical 

Care, 20(6), 431-442. doi: 10.4037/ajcc2011472 

Jumisko, E., Lexell, J. & Söderberg, S (2007). Living with moderate or severe traumatic brain 

injury: The meaning of family members' experiences. Journal of Family Nursing, 13(3), 353-

369. doi: 10.1177/1074840707303842 

Kessler, D., Dubouloz, C., Urbanowski, R. & Egan, M. (2009). Meaning perspective 

transformation following stroke: the process of change. Disability & Rehabilitation, 31(13), 

1056-1065. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/09638280802509512 

Kim, Y. (2009). Korean-American family postcaregivers on dementia caregiving: a 

phenomenological inquiry. Journal of Gerontological Social Work, 52(6), 600-617. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/01634370903048352 

Lindholm, L., Holmberg, M. & Mäkelä, C. (2005). Hope and hopelessness -- nourishment for 

the patient's vitality. International Journal for Human Caring, 9(4), 33-38. Hämtad från 

databasen CINAHL with fulltext.  

Lohne, V. & Severinsson, E. (2006). The power of hope: patients' experiences of hope a year 

after acute spinal cord injury. Journal of Clinical Nursing, 15(3), 315-323. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01301.x 

Low, J. T. S., Payne, S. & Roderick, P. (1999). The impact of stroke on informal carers: a 

literature review. Social Science & Medicine, 49(6), 711-725. Hämtad från databasen 

CINAHL with fulltext.  

Mayan, M. J., Morse, J. M. & Eldershaw, L. P. (2006). Developing the concept of 

selfreformulation. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1, 

20-26. doi: 10.1080/17452620500534587 

McGown, A. & Braithwaite, V. (1992). Stereotypes of emotional caregivers and their capacity 

to absorb information: the views of nurses, stroke carers and the general public. Journal of 

Advanced Nursing, 17(7), 822-828. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-

2648.1992.tb02003.x 

http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2648.1992.tb02003.x
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2648.1992.tb02003.x


27 
 

Mollaoğlu, M., Fertelli, T. K. & Tunkay, F. Ö. (2011). Disability in elderly patients with 

chronic neurological illness: Stroke, multiple sclerosis and epilepsy. Archives of Gerontology 

and Geriatrics, 53(2), 227-231. doi: 10.1016/j.archger.2010.11.031 

Morse, J. M. (2001). Toward a praxis of theory of suffering. Advanced Nursing Science. 24, 

47-59. Hämtad från databasen CINAHL with fulltext.  

Moyle, W., Kellett, U., Ballantyne, A. & Gracia, N. (2011). Dementia and loneliness: An 

Australian perspective. Journal of Clinical Nursing, 20(9-10), 1445-1453. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2010.03549.x 

Myhrvold, T. (2003). The exclusion of the other: challenges to the ethics of closeness. 

Nursing Philosophy, 4(1), 33-43. doi: 10.1046/j.1466-769X.2003.00110.x 

Neville, K. (2003). Uncertainty in illness: an integrative review. Orthopaedic Nursing, 22(3), 

206-214. Hämtad från databasen CINAHL with fulltext. 

O’Brien, M. R., Whitehead, B., Jack, B. A. & Mitchell, D. J. (2012). The need for support 

services for family carers of people with motor neurone disease (MND): views of current and 

former family caregivers a qualitative study, Disability & Rehabilitation, 34(3): 247- 256 

doi:10.3109/09638288.2011.605511 

*Pierce, L. L., Steiner, V., Hicks, B. & Dawson-Weiss, J. (2007). Perceived experience of 

caring for a wife with stroke. Rehabilitation Nursing, 32(1), 35-40. doi: 10.1002/j.2048-

7940.2007.tb00147.x 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

Popovich, J., Fox, P. & Bandagi, R. (2007). Coping with stroke: psychological and social 

dimensions in U.S. patients. International Journal of Psychiatric Nursing Research, 12(3), 

1474-1487. Hämtad från databasen PubMed with fulltext. 

Riks-Stroke. (2010). Den svenska strokevårdenskvalitet: Version för patienter och 

närstående. Umeå: Västerbottens läns landsting. Hämtad 5 mars, 2013, från Riks-Stroke, 

http://www.riks-stroke.org/content/analyser/Rapport_2010_patientversion.pdf 

http://www.riks-stroke.org/content/analyser/Rapport_2010_patientversion.pdf


28 
 

*Saban, K. L. & Hogan, N. S. (2012). Female caregivers of stroke survivors: coping and 

adapting to a life that once was.  The Journal of Neuroscience Nursing, 44(1):2-14. doi: 

10.1097/JNN.0b013e31823ae4f9. 

 

Socialstyrelsen (2004). Närstående. Hämtad 1 februari, 2013, från Socialstyrelsen, 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2012). Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården – En handbok. Hämtad 1 februari, 2013, från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

Sterr, A., Herron, K., Dijk, D. & Ellis, J. (2008). Time to wake-up: sleep problems and 

daytime sleepiness in long-term stroke survivors. Brain Injury, 22(7-8), 575-579. doi: 

10.1080/02699050802189727 

Stolz, P., Uden, G. & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly 

person at home -- a systematic literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

18(2), 111-119. doi: 10.1111/j.1471-6712.2004.00269.x 

Stone, S. (2005). Reactions to invisible disability: the experiences of young women survivors 

of hemorrhagic stroke. Disability & Rehabilitation, 27(6), 293-304. doi: 

10.1080/09638280400008990 

Straughair, C. (2012). Exploring compassion: implications for contemporary nursing. Part 1. 

British Journal of Nursing, 21(3), 160-164. Hämtad från databasen PubMed with fulltext. 

Tay, L., Hegney, D. & Ang, E. (2011). Factors affecting effective communication between 

registered nurses and adult cancer patients in an inpatient setting: a systematic review. 

International Journal of Evidence-Based Healthcare, 9(2), 151-164. doi: 10.1111/j.1744-

1609.2011.00212.x 

*Tellier, M., Rochette A. & Lefebvre, H. (2011). Impact of mild stroke on the quality of life 

of spouses. International Journal of Rehabilitation Research, 34(3):209-14. doi: 

10.1097/MRR.0b013e328343d540.  

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf


29 
 

Thompson, H. & Ryan, A. (2009). The impact of stroke consequences on spousal 

relationships from the perspective of the person with stroke. Journal of Clinical Nursing, 

18(12), 1803-1811. doi:http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2702.2008.02694. 

 

*Wallengren, C., Friberg, F. & Segesten, K. (2008). Like a shadow -- on becoming a stroke 

victim's relative. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(1), 48-55. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2006.00494.x. 

 

While, A. (2012). Loneliness in old age. British Journal of Community Nursing, 17(8), 400. 

Hämtad från databasen CINAHL with fulltext. 

 

Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 
 
 


