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Abstrakt 
 

Att vara närstående till en person med sjukdom kan innebära en stor 
belastning då dessa tenderar att åsidosätta sina egna behov i förmån för 
den sjukes. Afasi är ett funktionshinder som påverkar 
kommunikationsförmågan och är en av de vanligaste komplikationerna 
till följd av stroke. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
upplevelser av att vara närstående till en person med afasi. Åtta 
vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ manifest 
innehållsanalys vilka resulterade i sex kategorier: Försvårad 
kommunikation, påverkan på det egna välbefinnandet, förändrade 
relationer och roller, behov av information och stöd, behov av egen tid 
och egna aktiviteter och att tvingas hantera en annorlunda vardag. Det 
framkom att närstående kände sig åsidosatta i vården av den med afasi 
vilket resulterade i brist på information, stöd och avlastning. Slutsatsen 
var att hälso- och sjukvården behöver få en ökad förståelse för de 
närståendes situation och därmed bli bättre på att stödja dessa.  
 

Nyckelord: närstående, afasi, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie, omvårdnad.  
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Afasi är en av de vanligaste komplikationerna till följd av stroke och drabbar upptill 40 

procent av de som för första gången insjuknar i stroke (Godecke et al, 2014). De områden i 

hjärnan som ansvarar för att producera språk är oftast belägna i den vänstra hjärnhalvan. 

Skador på dessa områden orsakar afasi av olika typer och allvarlighetsgrader beroende på 

platsen och omfattningen av skadan. Även skador på höger hjärnhalva kan resultera i 

störningar av språket på grund av det komplexa nätverket av nervceller och de interaktiva 

funktionerna mellan de två hjärnhalvorna (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & 

Hafsteinsdottír, 2010). Afasin leder ofta till negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. 

De drabbade är beroende av sjukvård i större utsträckning än andra och dessa personer 

upplever ofta en social samt känslomässig isolering (Godecke et al, 2014). Upp till 40 procent 

av de som drabbats av afasi till följd av stroke återhämtar sig fullständigt eller nästan 

fullständigt inom ett år (Poslawsky et al, 2010). 

 

Kommunikation kan beskrivas som ett mellanmänskligt möte där information utbyts mellan 

de deltagande parterna. Informationen kan förmedlas muntligt, skriftligt eller med hjälp av 

kroppsspråk och beroende på situation krävs att ordval och uttryck är lämpliga för det 

särskilda sammanhanget. Kommunikationen avses delvis ge konkreta fakta men handlar även 

om hur vi väljer att uttrycka oss och vilket intryck vi vill ge (Armstrong & Ferguson, 2010).  

Att ha förmågan till att kommunicera betraktas som en av de viktigaste resurserna för att 

kunna delta i olika livssituationer (Hartelius, Jonsson, Rickeberg & Laakso, 2010).  

Baylor, Burns, Eadie, Britton och Yorkston (2011) beskriver hur funktionsnedsättningar som 

påverkar kommunikationsförmågan kan skapa en känsla av beroende och en minskad känsla 

av kontroll. Detta innebär att personer med dessa funktionsnedsättningar ofta måste anpassa 

sig, eller helt tvingas avstå från att delta i situationer där kommunikationssvårigheterna kan 

tänkas bli ett hinder.  

Afasi är en kommunikationsstörning som innebär en nedsättning av förmågan till språkliga 

uttryck och förståelsen av dessa. Poslawsky et al (2010) beskriver hur tillståndet kan ha en 

påverkan på det muntliga talet men även på andra aspekter som möjliggör en effektiv 

kommunikation, såsom förmågan att läsa och skriva. Dark och Sander (2014) beskriver två 

typer av afasi, där den ena innebär svårigheter att hitta rätt ord och där den drabbade ofta är 

medveten om problemet. I detta fall känner personen ofta igen det rätta ordet när någon annan 

uttalar det. Personer med den andra typen av afasi har ett flytande tal med en normal ton som 

dock är obegripligt för den som lyssnar då orden är påhittade eller ihopblandade. De som har 
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denna typ av afasi är ofta omedvetna om problemet och kan bli arga och frustrerade när de 

inte gör sig förstådda. Därav är personer med afasi i behov av stöd från närstående.  

 

Socialt stöd omfattar enligt Hale, Hannum och Espelage (2005) flera delar såsom 

känslomässigt stöd, informativt stöd, bekräftelse, tillit och tröst. Det sociala stödet är en 

central del i de mellanmänskliga relationerna och har en stor inverkan på hälsa och 

välbefinnande (Stophord, Winkley & Ismail, 2013). Kortfattat kan socialt stöd beskrivas som 

resurser som tillhandahålls av andra personer (Tajvar, Fletcher, Grundy & Arab, 2013). Detta 

stöd är för det mesta önskvärt, men kan i vissa fall misstolkas eller upplevas som tjat eller 

kritik (Stopford et al, 2013). Socialt stöd kan behövas till den sjuke men även till dennes 

närstående. 

 

Akbarin och Aarts (2012) menar att begreppet närstående omfattar betydelsefulla personer i 

ens närhet. Dessa kan vara släktingar, partners eller goda vänner. Sjukdom innebär en stor 

belastning, inte bara för den sjuke, men även för de närstående som är inblandade. Hela 

familjen påverkas vanligtvis när en familjemedlem blir sjuk och det är vanligt att närstående 

tar på sig ansvaret för den sjuke vilket ofta medför att de egna behoven prioriteras bort. 

Brännström, Ekman, Boman och Strandberg (2007) menar att en minskad känsla av personlig 

frihet till följd av en ökad känsla av ansvar för den sjuke är en vanligt förekommande 

upplevelse hos närstående. Akbarin och Aarts (2012)  beskriver att närstående tenderar att 

åsidosätta sina egna önskningar för att inte ta bort fokus från den sjuke, ofta av rädsla över att 

belasta denne med sina egna negativa upplevelser.   

 

Antonovsky (2005, s.43) myntade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) vilket kan 

förklara varför vissa människor klarar av livets motgångar med hälsan i behåll bättre än andra. 

KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person 

med hög känsla av begriplighet har en god förmåga att hantera och förstå stimuli, positiva 

som negativa händelser. Hanterbarhet handlar om upplevelsen av att ha resurser för att kunna 

möta de svårigheter man stöter på. Exempel på resurser är vänner, familj, livspartner och 

gudstro. Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky (2005, s.45-46) som en 

motivationskomponent och de personer som bedömdes ha en stark KASAM tycktes ha 

områden i livet som ansågs betydelsefulla och gav livet en känslomässig innebörd.   
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Mattila, Kaunonen, Aalto och Åstedt (2014) menar att stöd till närstående är en viktig uppgift 

som ingår i sjuksköterskans arbete. Det brukar främst handla om informativt och emotionellt 

stöd. Informativt stöd omfattar tillhandahållandet av information, rådgivning och vägledning 

medan det emotionella stödet handlar om att lyssna, visa respekt, empati och omsorg. 

Närstående är missnöjda med vården i större utsträckning än patienter, då de närstående 

tenderar att inte uttrycka sina behov av stöd och har en förväntan om att sjuksköterskan ska ta 

ledningen i samspelet. Sjuksköterskan, å andra sidan, känner inte alltid igen dessa behov om 

de inte aktivt uttrycks men anser samtidigt att stödet till närstående är en viktig del i arbetet. 

Det stöd som erbjuds i samband med vården kan på många sätt bidra till både patientens och 

familjens hälsa genom stärkta resurser, förbättrad livskvalitet och inbördes relationer. 

Dessutom har denna omsorg visat sig minska symptom på stress, ångest och depressioner.  

 

Då närstående är en viktig grupp som tenderar att glömmas bort i hälso- och sjukvården bör 

vårdpersonal få en större förståelse för hur dessa upplever sin situation. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person med afasi.   
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Metod 
 
Denna litteraturstudie är av kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv då syftet var att 

beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med afasi. Holloway och Wheeler 

(2010) beskriver att människors känslor, beteende och erfarenheter studeras genom en 

kvalitativ ansats för att få en förståelse för dess uttryck. 

 

Litteratursökning 

Studien startades med en pilotsökning för att få en översikt av ämnet och den vetenskapliga 

litteraturen (jfr.Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid litteratursökningen användes 

databasen CINAHL samt PubMed eftersom dessa är relevanta för omvårdnad och det valda 

ämnet (Backman, 2008, s.193). För att få fram rätt sökord till litteratursökningen användes 

ord från MeSH tillsammans med fritextsökning. Sökorden som användes var: aphasia, family, 

a close relative, living with, daily life, experiences och qualitative tillsammans med booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Willman et al (2011, s. 72) menar att booleska sökoperatorer 

ökar precisionen i sökningen för att lättare få fram relevant litteratur samt ringa in området. I 

sökningen valdes peer reviewed, engelsk text samt litteratur från åren 1995-2015 , vilket gav 

en ytterligare begränsning för att säkerställa kvalitet samt få fram aktuell forskning (Polit & 

Beck, 2012, s.100-101). För en första bedömning av artiklarna lästes titeln för att se om den 

innehöll och behandlade det aktuella området, därefter abstraktet för att ytterligare se om 

studien svarade mot syftet. Efter att ha läst titel och abstrakt valde vi därmed bort de studier 

som inte svarade tydligt mot syftet.  

Litteratursökningen redovisas i nedanstående tabell 1. 
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Tabell 1 Litteratursökning 

Syftet: Upplevelser av att vara närstående till en person med afasi 

Begränsingar: Peer reviewed, English language, 1995-01-01-2015-12-31 

CINAHL 2015-10-30 

Söknr *)   Söktermer Antal träffar  Antal valda    
     
1   CH    Aphasia 3082 0 
2   FT    Family 119364 0 
3  FT    A close relative 370 0 
4       2 OR 3 119514 0 
5   FT    Living with 69 968                              0 
6   FT    Daily life 4897  0 
7 FT    Experiences 149 914 0 
8       5 OR 6 OR 7 211 981  0 
9 
10 
11 
12 
 

  FT 
   
   
   
  

   Qualitative 
   1 AND 4  
   8 AND 10 
   1 AND 4 AND 8 AND 9 
    

75 592 
192 
68 
31 
 

 0 
 12 
 4 (4) 
 4 (4) 
 

  
  

PubMed 2015-10-30 

Söknr *)    Söktermer Antal träffar Antal valda    
     
1   MSH    Aphasia 7002 0 
2   FT    Family 671548 0 
3    FT    A close relative 21381 0 
4       2 OR 3 680852 0 
5   FT    Living with 961569 0 
6   FT    Daily life 48826 0 
7   FT    Experiences 89836 0 
8        5 OR 6 OR 7 1029867 0 
9 
10 
11 
12 

  FT 
   
   
   

   Qualitative 
   1 AND 4 
   8 AND 10 
   1 AND 4 AND 8 AND 9 
    

120309 
303 
67 
17 

0 
6 (4) 
4 (4) 
2 (2) 

     
     
FT- Fritextsökning Antal valda artiklar :         14st 
CH- CINAHL headings i databasen CINAHL           Valda artiklar efter kvalitetsgranskning:  8st 
MSH- MeSH termer i databasen PubMed                                             Totalt valda artiklar:        8st 
*- Parentes anger antal dubbletter i databaserna 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklar som svarade mot syftet valdes ut och granskades. Bägge författarna granskade och 

värderade artiklarna enskilt, för att sedan diskutera det man kommit fram till, vilket ger en 

ökad trovärdighet (Willman et al, 2011, s.93). Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av 

protokoll för bedömning av kvalitativa studier (Willman et al. 2011, s. 175-176). I protokollet 

ingår frågeställningar som bland annat behandlar syfte, etiskt resonemang, urval samt 

datainsamling och resultat. Vid granskning av artiklarna i protokollet besvarades frågor med 

Ja, Nej eller Vet ej, där Ja gav 1 poäng och Nej gav 0 poäng. Frågor som inte var tillämpliga 

utifrån studiedesign besvarades och poängsattes inte (Willman et al., 2011, s. 108). Därefter 

beräknades kvaliteten genom att omvandla poängen till procent (jmf.Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.95-96). Artiklar som fick 69 procent eller lägre räknades som låg kvalitet, 

70-79 procent medel och 80-100 procent räknades som hög kvalitet. Efter granskning valdes 6 

artiklar bort eftersom dessa inte svarade mot syftet eller att kvaliteten var låg.  

Kvalitetsgranskningen redovisas i nedanstående tabell 2. 

 
Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 
Författare 
Land/år 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling 
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Denman 
/England 
/1998 
 
 
 
 
 
Grawburg, 
Howe, Worrall 
& Scarinci 
/Australien 
/2013a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grawburg,  
Howe, Worrall 
& Scarinci 
/Australien 
/2013b 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 

 9 
 
 
 
 
 
 
  
20 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
20 

Kvalitativ intervju/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 
 
 
 
Semi-strukturerad 
djup 
intervju/Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semi-strukturerad 
djup 
intervju/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Närstående uttryckte 
behov av stöd, 
information, 
rollförändring, 
träning och 
avlastning 
 
 
Positiva och negativa 
upplevelser framkom. 
Dessa bestod av 
känslor, 
kommunikation, 
relationer, socialt liv, 
arbete vilka både 
kunde ses som 
negativa och positiva. 
Ett ökat ansvar sågs 
som negativt. 
 
 
Positiva, negativa och 
neutrala förändringar 
upplevdes och de 
närståendes egna 
hälsa försämrades. 
 

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Medel 
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Tabell 2 forts.   
Författare 
Land/år 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling 
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Howe, 
Davidson,  
Worrall, 
Hersch, 
Ferguson, 
Sherratt 
& Gilbert 
/Nya Zeeland 
/2012 

Kvalitativ 48 Semi-strukturerad 
djup 
intervju/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Närstående ville bli 
inkluderade i 
rehabilitering, förses 
med hopp och tyckte 
det var viktigt att 
klara av att behålla en 
god relation till den 
med afasi. De tyckte 
det var viktigt att få 
information och stöd 

 

Hög 

          
      
Le Dorze  
& Signori 
/Kanada 
/2009 

Kvalitativ 11    Kvalitativ 
gruppintervju 
/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Tankar kring 
överlevnad, hälsa, 
kommunikationen, 
och tillslut egen hälsa 
var en stor källa till 
stress och oro hos 
närstående. Med 
tiden mer positiva 
känslor, men sorg 
över den förändrade 
relationen och 
kommunikationen 

Medel 

 
Le Dorze, 
Tremblay & 
Croteau 
/Kanada 
/2010 
 
 
 
 
Nyström 
/Sverige 
/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjöqvist 
Nätterlund 
/Sverige 
/2010 

 
Kvalitativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
Semi strukturerad 
djup 
intervju/Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
 
 
 
 
 

Kvalitativ intervju 
/Kvalitativ 
innehållanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ intervju 
/Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Närstående behövde 
stöd och avlastning, 
och uttryckte att 
deras partner med 
afasi behövde hjälp 
med 
kommunikationen 
och hälsan 
 
 
Närstående uppgav 
en tappad frihet, nya 
roller samt en känsla 
av att växa starkare 
tillsammans. En 
känsla av att vara en 
bro emellan 
omvärlden och 
personen med afasi 
 
 
Närstående uppgav 
förändring kring 
roller och det sociala 
nätverket, känslor av 
oro och ångest samt 
behovet av stöd 

 
Medel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Analys 

Vid analys av textenheterna användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats, vilket innebär att man använder sig av det synliga som framkommer i texten utan att 

göra egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Bägge författarna läste igenom de valda 

artiklarna för att få en tydlig helhetsbild av studierna. Textenheter består av meningar och 

citat från de valda artiklarna. Textenheter som beskrev deltagarnas egna upplevelser och 

därmed svarade mot syftet togs ut (n=350). Textenheterna markerades med bokstäver och 

siffror för att författarna skulle kunna hitta igen dem, exempelvis A:1, där bokstaven betyder 

artikel A och siffran betyder textenhet 1. Sedan översattes samt kondenserades dessa i samma 

steg. Detta innebär att texten översätts och kortas ned utan att innehållet eller kärnan i texten 

ändras. Därefter kategoriserades texterna i fem steg, vilket innebär att samla ihop de 

kondenserade textenheterna som behandlar liknande områden. Kategorierna sorteras och 

abstraheras i flera steg tills det inte är möjligt att kategorisera mer och slutgiltiga kategorier 

framkommit. Graneheim och Lundman (2004) menar att detta är ett tydligt sätt att få fram 

kärnan i texten. Ett utdrag ur analysprocessen med ytterligare information om antal 

kategoriseringar och kategorier presenteras i bilaga 1. 

 

Resultat 

Studiens analysprocess resulterade i sex kategorier, dessa presenteras i tabell 3. Resultatet 
visas i brödtext tillsammans med utvalda citat ur studierna. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier 

Kategorier  (n=6) 
 

- Försvårad kommunikation 
 

- Påverkan på det egna välbefinnandet 
 

- Förändrade relationer och roller 
 

- Behov av information och stöd 
 

- Behov av egen tid och egna aktiviteter 
 

- Att tvingas hantera en annorlunda vardag 
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Försvårad kommunikation  

Studier (Grawburg et al., 2013a; Le Dorze et al., 2010; Howe et al., 2012; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010) visade på att närstående till den med afasi upplevde svårigheter i att ha 

djupa, meningsfulla samtal och att dessa kommunikationssvårigheter påverkade 

konversationen mellan den med afasi och alla runtomkring. Närstående tvingades hitta nya 

vägar att kommunicera på. Känslor av sorg, frustration och irritation över hur tids- och 

energikrävande dialogen med personen med afasi var infann sig (Grawburg et al, 2013a). 

 

´I get a bit frustrated with her when she gets stuck and she can’t find the word and then we 
get into a guessing game´ ( Grawburg et al., 2013a, s.838) 

 

Närstående visste inte från början hur svårt det skulle vara för den med afasi att tala och 

upplevde att situationen krävde tålamod (Nyström, 2011; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Howe et 

al., 2012; Grawburg et al., 2013a; Denman, 2009). Det fanns en upplevelse av att tvingas vara 

medlare mellan den med afasi och andra människor och en önskan om att den med afasi 

kunde vara mer oberoende (Grawburg et al., 2013b; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Le Dorze et 

al., 2009; Howe et al., 2012). Närstående önskade även att den med afasi kunde ha förmåga 

att kommunicera bättre själv samt uttrycka känslor (Howe et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 

2010). Närstående menade att andra personer inte förstod sig på afasi och den konstanta 

pressen i kommunikationen vilket ledde till att de ofta behövde förklara för andra vad afasin 

innebär (Grawburg et al, 2013b). Studier (Howe et al., 2012; Le Dorze et al., 2009) visade på 

att det fanns ett behov att stöttning vid kommunikationen exempelvis genom någon som 

kunde översätta vad den med afasi säger.   

 

Påverkan på det egna välbefinnandet 

Afasin har visat sig framkalla mycket känslor och en ökad känslighet hos närstående 

(Grawburg et al., 2013a). Studier (Le Dorze et al., 2010; Nyström, 2011) visar på att 

närstående kände smärta över hur mycket den med afasi förändrats. Det upplevdes som 

skrämmande att den med afasi betedde sig som att denne var arg, frustrerad och inte förstod 

att detta gjorde den närstående ledsen (Howe et al., 2012; Nyström, 2011). De närstående 
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ansåg att det var viktigt att ha i åtanke att det förändrade beteendet var orsakat av hjärnskadan 

(Nyström, 2011). 

 

 ´All of a sudden you `ve got a husband and a father that can `t get out of bed, has got no 

speech coming and he was very frustrated and very angry,…so it was very very frightening.´  

(Howe et al., 2012, s. 517). 

 

Studier (Grawburg et al., 2013a; 2013b) beskriver hur de som är närstående till en person med 

afasi upplevde svårigheter att sova vilket resulterade i mindre energi, viktnedgång eller 

viktuppgång samt dåliga kostvanor. Det fanns även en påverkan på koncentration- och 

minnesförmåga. De berättade att de gråtit mycket (Nyström, 2011) och att situationen orsakat 

ångest och depression (Grawburg et al., 2013a; 2013b). Flera studier (Howe et al., 2012; 

Grawburg et al., 2013a; Le Dorze et al., 2010) beskriver hur afasin framkallat känslor av 

chock, rädsla, skuld, ledsamhet, oro och stress hos de närstående. Dessutom upplevdes 

situationen som traumatisk (Howe et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 2010). Det fanns en 

känsla av hopplöshet och att det inte fanns någonting som kunde förbättra situationen (Le 

Dorze et al, 2009). 

Studier (Grawburg et al., 2013a; 2013b) visade på att en positiv utveckling hos de närstående 

skett känslomässigt, yrkesmässigt och att närstående upplevde att de vuxit som personer. De 

kände en stolthet över sig själva då de ansåg sig göra något bra för någon annan (Le Dorze et 

al., 2010; Grawburg et al., 2013a). Närstående hade även fått ett starkare självförtroende  

(Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

Förändrade relationer och roller 

Studier (Howe et al., 2012; Grawburg et al., 2013a; Le Dorze et al., 2009) beskrev att det 

upplevdes som viktigt att behålla relationen med personen med afasi såväl som med andra 

familjemedlemmar. Studier (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Nyström, 2011) visade på att 

närstående kände sorg över att den med afasi inte hade ett socialt liv och inte heller verkade 

vilja ha ett sådant. Det upplevdes som påfrestande att inte ha tid att umgås med den med afasi. 

(Howe et al, 2012). Studier (Denman, 2009; Grawburg et al., 2013a) visade på att det fanns en 
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besvikelse hos närstående över att det egna sociala livet minskat och över en bristande 

förståelse hos vänner. 

 

´The first year was pretty awful, they didn ´t come as often as they could. I don ´t think they 

realized we needed them(Dorothy) ´( Denman, 2009, s.413). 

 

Studier (Grawburg et al., 2013a; 2013b; Nyström, 2011) visade på att afasin haft en negativ 

påverkan på relationerna inom släkten. I studier (Howe et al., 2012; Grawburg et al., 2013a; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010) framkom att roller inom familjen förändrades där det ställdes 

högre krav på de friska familjemedlemmarna. Dessa förändringar av roller och nya 

ansvarsområden var en källa till irritation (Howe et al, 2012). Närstående kände frustration 

över att behöva göra allting själv och att inte kunna förlita sig på personen med afasi 

(Nyström, 2011) samt över att behöva ta på sig andras ansvarsområden (Le Dorze et al, 2010). 

Studier (Le Dorze et al, 2009; Grawburg et al., 2013a) menar att närstående upplevde att de 

tvingades ta på sig rollen som vårdare till den med afasi. De ansåg att de hade tagit på sig en 

roll där de behövde ta ansvar både för denne och för andra familjemedlemmar och såg den 

extra tid som behövde läggas ned som en börda (Howe et al., 2012; Grawburg et al., 2013a). 

Partners menade att det inte var aktuellt att lämna den sjuke och att det bara var att bita ihop 

(Le Dorze et al., 2009; Nyström, 2011). Det fanns känslor av att bli dömd av andra för att ha 

tagit på sig ansvaret över den med afasi (Le Dorze et al, 2010).Sjöqvist Nätterlund (2010) 

visade på att närstående upplevde att den med afasi till viss del kunde dela på ansvaret hemma 

och att denne kunde utföra de flesta sysslorna, men att det tog längre tid. Nyström (2011) 

menade att närstående såg afasin som den värsta konsekvensen av hjärnskadan eftersom det 

gjorde det svårt att förstå känslorna hos den med afasi, men att de upplevde att denne hade 

kvar samma starka vilja och intelligens som tidigare.  

Vissa närstående ansåg att relationen till den med afasi stärkts. De ansåg även att relationer 

inom släkten förändrats till det bättre och de beskrev att de blivit mer medvetna om varandras 

behov och kände en ökad uppskattning av varandra (Grawburg et al., 2013a; 2013b; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010; Nyström, 2011). Att få nya vänner beskrevs som positivt hos närstående 

och de hade utvecklat en större förståelse för andra människor, speciellt för personer med 

funktionshinder (Grawburg et al., 2013a; Sjöqvist Nätterlund, 2010).  
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Behov av information och stöd 

Studier (Howe et al., 2012; Grawburg et al., 2013a) visar på att det fanns ett behov av att bli 

mer inkluderade i rehabiliteringen. Den informationen som efterfrågades handlade om vilken 

typ av stöd och tjänster de hade rätt till (Le Dorze et al, 2009), vad afasin kunde komma att 

innebära för framtiden, hur en på bästa sätt kunde hjälpa den med afasi (Howe et al, 2012) 

samt vad afasi är och hur det uppstår (Howe et al., 2012; Le Dorze et al., 2009). Studier 

(Howe et. al., 2012; Denman, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010)  menade att närstående till den 

med afasi är i behov av anpassad information vilken kunde vara verbal eller skriftlig. 

Studier (Denman, 2009; Le Dorze et al., 2009; Howe et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 2010) 

visade på att närstående inte hade tillgång till lämplig och tillräcklig information. Närstående 

upplevde att de inte fått någon information alls och de menade att den anpassade 

informationen inte fanns tillgänglig. Närstående förklarade att de inte visste något om afasi, 

vad det innebar samt vilka svårigheter det kunde medföra (Howe et al., 2012). Det fanns även 

erfarenheter av att behöva leta reda på all information själv vilket gav upphov till känslor av 

frustration (Denman, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Grawburg et al., 2013a). Studier 

(Howe et al., 2012; Le Dorze et al., 2009) menade att närstående inte kände sig involverade i 

vården och tvingades söka information hos den med afasi som inte alltid kunde ge svar på de 

frågor som ställdes. Studier (Howe et al., 2012; Grawburg et al., 2013a) visade på att 

närstående upplevde att de ej fått det stöd de behövde från talpedagogen vilket ledde till att de 

fick skapa eget material för kommunikatonsövningar.  

 

 ´They are all available if you know what to ask for, but I didn’t know, that’s what drove me 

mad´ (Denman, 2009, s. 416). 

 

Det fanns ett behov av akut stöd under svåra tider men även av stöd under längre tidsperioder 

(Howe et al., 2012; Denman, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Le Dorze., 2009). Närstående 

upplevde att de inte fått något stöd alls från vårdpersonalen (Denman, 2009; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010; Nyström, 2011) eller att de fick bra stöd i början som sedan avtog 

(Denman, 2009). Det upplevdes som svårt att få den hjälp som behövdes trots att de kämpat 

för att få detta (Denman, 2009; Le Dorze et al., 2009). Det fanns en önskan om att bli 

delgiven hopp och ett positivt bemötande från vårdpersonalen vilket de ej ansåg sig ha fått 
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(Howe et al., 2012; Le Dorze et al., 2010). Studier (Denman, 2009; Le Dorze et al., 2010) 

visade på att närstående upplevde en brist på stöd även från familj och vänner. Det fanns en 

känsla av att inte vilja be om hjälp och att vilja klara av situationen självständigt (Howe et al., 

2012; Denman, 2009; Le Dorze et al., 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010 

I en studie av (Howe et al., 2012) framkom dock att närstående hade en regelbunden kontakt 

med vården där de kunde få svar på de frågor de hade. De ansåg även att de fått bra stöd från 

vårdpersonalen vilket fått dem att må bättre (Denman, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010; 

Nyström, 2011). Närstående menade att stödet från vänner och grannar varit fantastiskt 

(Denman, 2009) och ansåg att det var bra att prata med andra i liknande situation exempelvis 

via gruppmöten (Howe et al., 2012; Denman, 2009; Le Dorze et al., 2010; Nyström, 2011) 

eller på internetforum (Le Dorze et al, 2009).  

 

Behov av egen tid och egna aktiviteter 

Studier (Le Dorze, Signori, 2009; Howe et al., 2012) visade på att närstående upplevde ett 

behov av egen tid. Studier (Howe et al., 2012; Nyström, 2011) beskrev ett behov hos 

närstående av att vara ensam och kunna stänga in sig, att inte ha några krav på sig och att 

känna frihet. Det fanns en önskan om en längre tids avlastning till följd av de svårigheter i 

vardagen som kom av afasin (Howe et al., 2012). Närstående ansåg att det var viktigt att 

ibland få vara ifrån personen med afasi för att kunna handskas med de känslor och tröttheten 

som kommer av situationen. Det fanns en önskan om större möjligheter till aktiviteter (Howe 

et al., 2012; Le Dorze et al., 2009) och det framkom att egna aktiviteter såväl som aktiviteter 

tillsammans med den med afasi var viktiga (Sjöqvist Nätterlund, 2010). Närstående upplevde 

att egna aktiviteter, träning, umgänge med vänner samt arbete var viktigt för att samla kraft 

till att kunna hantera vardagen (Nyström, 2011; Le Dorze et al., 2009). Arbetet sågs som en 

möjlighet till avlastning och de närstående ansåg att det var viktigt att ha ett jobb att gå till på 

dagarna (Le Dorze et al., 2009).  

 

´I work all day long so when I come home, I appreciate it more. But to stay home all the time 

with him, I couldn ´t do it. No, it would be too hard. ´ (Le Dorze et al., 2009, s. 1081). 
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En känsla av tillfredsställelse infann sig när den med afasi deltog i gruppmöten eller andra 

sysselsättningar som lämnade tid över till den närstående att få vara själv (Le Dorze et al., 

2009). Studier (Grawburg et al., 2013b; Denman, 2009) menade att närstående upplevde att 

det inte fanns tid att vara trött eller sjuk och att afasin hindrade dem från att ta den semester 

och ledighet de ansåg sig behöva. Närstående menade att den med afasi var beroende av dem 

och de kände ett behov av att alltid ha den med afasi i åtanke och att inkludera denne i planer 

och beslut vilket påverkade möjligheten att få tid över till sig själv (Howe et al., 2012; 

Nyström, 2011; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Le Dorze et al., 2010; Grawburg et al., 2013a; 

2013b). 

 

Att tvingas hantera en annorlunda vardag 

Denman, 2009) menade att en del närstående direkt förstod att livet skulle förändras. Studier 

(Le Dorze et al., 2010; Denman, 2009) visade på att närstående inte kunde acceptera det som 

hänt men att de kände sig tvingade att leva med det. Denman (2009) beskrev att närstående 

kände att allt föll sig naturligt och att rutiner var viktiga för att behålla en fungerande vardag 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

Närstående kände en stor oro för framtiden och hade flera existentiella frågor som vem de är 

och vem de kommer att bli (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Nyström, 2011). Studier (Howe et al., 

2012; Denman, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010) utrycker att närstående kände en oro över de 

svårigheter de upplevde när de blev tvungna att ansvara för all ekonomi. De önskade stöttning 

i ekonomin till en början (Howe et al., 2012) då kostnaderna ökade till följd av högre 

bränslekostnader samt minskad arbetstid (Grawburg et al., 2013a). Närstående var i vissa fall 

tvungna att söka bidrag (Sjöqvist Nätterlund, 2010). En del närstående blev tvungna att arbeta 

mindre eller sluta jobbet helt (Grawburg et al., 2013a; 2013b). Studier (Howe et al., 2012; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010) visar på att de närstående kände oro när personen med afasi var 

ensam hemma och över att det skulle hända något och denne inte kunde påkalla hjälp. Att ha 

hemhjälp på dagarna ökade tryggheten hos de närstående. 

 

  Íf I fall down or can`t do anything, she can`t get on the phone and say  ´Help, my brother 

needs to go to hospital ´(Howe et al., 2012,s. 518). 
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Diskussion 

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

person med afasi. I studien framkom att närstående upplevde svårigheter i att kommunicera 

med den med afasi. Närstående upplevde att de påverkades känslomässigt av situationen 

vilket resulterade i en försämrad egen hälsa. Roller och relationer förändrades till följd av det 

ansvar närstående tvingades ta på sig då den med afasi var i stort behov av hjälp i vardagen. 

Närstående hade ett behov av information och stöd av vårdpersonal men även stöd av vänner 

och övriga familjemedlemmar. De kände en frustration över det nya begränsade livet som inte 

möjliggjorde tillräcklig tid för att vara för sig själv och göra egna aktiviteter. Närstående hade 

svårt att acceptera det som hänt och kände en oro över det nya livet och framtiden.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att närstående har ett behov av egen tid. Det finns en 

önskan om att få vara ifrån den med afasi för att få utrymme till egna aktiviteter. Trots detta 

prioriteras ofta den med afasis behov framför de egna behoven vilket resulterar i att den tiden 

för sig själv blir otillräcklig. Detta kan förstås utifrån de la Cuesta-Benjume (2010) som 

studerat närstående till personer med demens och menar att närstående upplever det ansvar 

som förts över på dem som påfrestande. Den sjuke kräver ständig uppmärksamhet och 

närvaro vilket resulterar i att den närstående har svårt att få tid över till annat. De la Cuesta-

Benjume (2010) visar även på att närstående löper risk för att utveckla egna sjukdomar till 

följd av att de inte har tid att vara själva och få vila vilket stämmer överens med resultatet i 

denna litteraturstudiestudie. I denna studie framkommer dock även att närstående gärna 

umgås mer med den sjuke och att det är påfrestande att inte hinna umgås så mycket som de 

skulle vilja. För närstående behöver inte vila vara detsamma som att vara sysslolös utan 

handlar om de tillfällen där de befinner sig i andra situationer än de där de är tvungen att ta 

hand om den sjuke. Närstående menar att det är svårt att få detta mentala utrymme då de alltid 

oroar sig för den sjuke när de befinner sig hemifrån vilket även framkommer i denna studie 

(De la Cuesta-Benjume, 2010). Salin och Åstedt-Kurki (2007) menar att närstående upplever 

känslor av lättnad när de får göra saker de själva vill. Att göra saker spontant, som att resa 

eller träffa vänner gör att de mår bra. Närstående upplever att deras hälsa är bättre under de 

perioder när de får avlastning. De känner dock ofta skuld och dåligt samvete gentemot den 

sjuke då de använder sig av tjänster för avlastning. Enligt resultatet i denna litteraturstudie kan 

detta dels bero på att den sjuke inte själv vill använda dessa tjänster och skapar således det 

dåliga samvetet hos närstående som inte vill gå emot den sjukes vilja. Därav är det av yttersta 

vikt att sjuksköterskan har förmåga att se och förstå de närståendes behov. Det är viktigt att 
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inte ta närstående förgivet som vårdare till den sjuke utan att genom dialog med dem visa att 

det är okej att inte orka, kunna eller vilja ta på sig ansvaret för den sjuke. Sjuksköterskan kan 

uppmuntra närstående till att våga be andra om hjälp utan att denne ska behöva känna dåligt 

samvete. Sjuksköterskan bör även komma med konkreta förslag på vilka tjänster som finns att 

tillgå för att avlasta och underlätta för de närstående så att dessa kan få mer tid för sig själva 

och de egna behoven. Det är samtidigt viktigt att visa uppskattning och låta närstående ta 

hand om den sjuke om de väljer att göra det.   

I denna litteraturstudie upplever närstående att relationen med den med afasi såväl som med 

andra människor påverkas negativt. Detta menar även Schmid-Buchi, Van den Borne, Dassen 

och JG Halfens (2007) som i sin studie om närstående till personer med bröstcancer beskriver 

att närstående upplever en förlust av det sociala livet vilket skapar känslor hos dessa av att 

vara instängd i det egna hemmet. Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2012) beskriver i sin 

studie att närstående till personer med multipel skleros stundvis känner sig isolerade från 

vännerna när ansvaret för den sjuke blir för tidskrävande. De menar även att de inte gärna 

delar med sig av deras upplevelser med vännerna då de anser att vännerna ej skulle förstå 

vilket tär på relationerna. Att uppleva att vänner inte förstår situationen överensstämmer med 

resultatet i denna litteraturstudie men där framkommer även att vänner och grannar kan vara 

en viktigt resurs och vissa närstående önskar att de hade mer av denna. Fujinami, Otis-Green, 

Klein, Sidhu och Ferrell (2012) beskriver i sin studie om närstående till personer med 

lungcancer att relationen kan bli lidande när den ena partnern i ett förhållande drabbas av 

sjukdom. Det kräver en god kommunikation för att upprätthålla en kärleksfull, intim relation. 

Detta kan ses utifrån resultatet av denna litteraturstudie som beskriver hur kommunikationen 

mellan närstående och den med afasi försvårats vilket precis som Fujinami et al (2012) menar 

resulterar i svårigheter att upprätthålla den goda relationen. Vellone, Sansoni och Cohen 

(2002) beskriver  i sin studie om närstående till personer med Alzheimer hur de upplever en 

förlust av den sjuke så som denne var innan sjukdom. Betts Adams och Sanders (2004) 

beskriver i sin studie om närstående till personer med demens hur dessa känner sorg och 

frustration över att den sjuke aldrig skulle komma att bli som denne varit tidigare. Närstående 

saknar den goda relationen de haft med den sjuke. Detta överensstämmer till viss del med 

resultatet i denna litteraturstudie men i denna studie framkommer även att relationen till den 

sjuke stärkts och att den sjuke upplevs vara samma person som förut. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att påverka hur relationer mellan andra människor ser ut men genom att vara 

lyhörd och skapa en förståelse för närståendes situation kan sjuksköterskan genom stödjande 
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samtal samt förslag på tjänster underlätta och reducera stressen i vardagen hos närstående, 

vilket i sig kan skapa möjlighet till bättre relationer.  

Resultatet i litteraturstudien visar på att de närstående inte får den information de behöver om 

sjukdomen, framtiden och hur de kan hjälpa personen med afasi. De eftersöker information 

om vilka möjligheter till stöd som finns tillgängliga för dem. Al-Mutair, Plummer, Clerehan 

och O’Brien (2013) visar på att information kunde ses som det viktigaste behovet hos de 

närstående vilket innefattar information om hur framtiden kommer se ut och vad som kommer 

att hända. Detta framkommer även denna litteraturstudie som beskriver att framtiden är oviss 

för närstående och att det finns behov av mer information kring denna. I denna litteraturstudie 

framkommer att anpassad information som kan vara skriftlig, muntlig eller både och var 

viktigt för de närstående men att den inte alltid finns tillgänglig. Detta kunde förstås utifrån 

Al-Mutair et al. (2013) som beskriver hur närstående upplever att det finns en brist på 

information som verkar bero på olika anledningar så som att ansvarig läkare inte haft tid, 

missade telefonsamtal eller fel tidpunkt. I denna studie framkommer det att närstående inte 

känner sig involverade i vården och att de har för lite kunskap kring afasin. Detta menar även 

Adellund Holt, Ploug Hansen och Mogensen (2014) som i sin studie om närstående till 

personer med gynekologisk cancer beskriver att närstående vill känna sig mer involverade och 

uppdaterade med information samt ha någon som kan lyssna på deras upplevelser av 

situationen. Där av bör sjuksköterskan ha förmåga att lyssna in närståendes behov av 

information och stöd och tillhandahålla dessa, antingen själv eller genom att hänvisa till andra 

professioner. Detta kräver att sjuksköterskan gör sig tillgänglig inte bara för patienten utan 

även för närstående och att sjuksköterskan har förmågan att själv bjuda in till samtal. 

Sjuksköterskan bör även fråga de närstående hur de helst vill få information så att den blir 

anpassad efter den egna individen.    

I litteraturstudien framkommer att de närstående upplever en stor psykisk påverkan med 

känslor av ångest, chock, rädsla, ledsamhet, skuld, oro, stress och en känsla av hopplöshet. I 

studien av Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014) uttrycker de närstående känslor av rädsla, 

isolering samt en upplevelse av att vara osynlig och inte ha fått hjälp med att hantera 

känslorna. Detta kan även läsas i resultatet av denna studie som visar på att närstående inte får 

det stöd som behövs för att klara av den nya situationen och de negativa känslor som kommer 

av denna. I en studie av Gibbons, Ross och Bevans (2014) beskriver de närstående att de 

känner sig ensamma och att de har skuldkänslor när de prioriterar den egna hälsan vilket även 

kan ses i denna studie som beskriver hur närstående alltid sätter den sjukes behov i första 
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hand. I en studie av Stenberg, Ruland, Olsson och Ekstedt (2012) som beskriver hur det är att 

vara närstående till en person med cancer framkommer det att närstående upplever 

sömnsvårigheter till följd av stress vilket överensstämmer med resultatet i denna 

litteraturstudie. I denna studie framkommer att bristen på sömn orsakar brist på energi samt 

dålig kosthållning vilket kan tänkas skapa en ond cirkel där närstående aldrig får chans att ta 

igen sig och ta hand om den egna hälsan. Sjuksköterskan bör ge närstående utrymme att 

ventilera känslor och tankar. Det kan göras exempelvis genom att ge närstående möjlighet att 

prata med en kurator eller att de via gruppmöten får träffa andra personer i liknande situation. 

Sjuksköterskan bör även kunna delge information om olika typer av hjälp till avslappning 

samt egenvårdsåtgärder för en bättre sömn. 

Antonovsky (2005, s.45-46) beskriver hur känslan av begriplighet påverkas av individens 

förmåga att hantera och förstå stimuli, positiva som negativa. För att känna en hög känsla av 

begriplighet krävs att närstående förstår vad som händer runtomkring dem vilket kan uppnås 

genom tydlig information från sjukvården. Närstående upplever en brist av information och 

det faller sig naturligt att detta resulterar i att förståelsen för det som sker inte blir tillräcklig 

för att känna begriplighet över situationen.  

Antonovsky (2005, s.45-46) menar att hanterbarheten av en situation påverkas av upplevelsen 

av att ha resurser att bemöta den – i detta fall att leva med en person som är sjuk.  Att få tid 

över till att göra saker en själv vill kan ses som en resurs för att även orka med vardagen med 

den sjuke. Bristen på denna resurs påverkar hanterbarheten negativt och därmed känslan av 

sammanhang. Närstående upplever även negativa förändringar i relationer. Vänner och 

familjemedlemmar ses som resurser och när relationen med dessa blir lidande minskar de 

hjälpmedel som kan tillföra en större känsla av hanterbarhet. En resurs kan vara stöd från 

vårdpersonal men även vänner och familj vilket de närstående upplevde som otillräcklig.  

Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky (2005, s.45-46) som en motivationskomponent, vilket 

innebär att de personer som ansågs ha saker i livet som var betydelsefulla upplevde en större 

känsla av mening. Närstående i denna litteraturstudie upplever att det finns många måsten i 

vardagen och att de tvingas ta stort ansvar vilket påverkar de saker de själva vill göra i livet. 

De menar samtidigt att den med afasi och andra familjemedlemmar betyder mycket och att de 

vill hjälpa och finnas där för dem. Därav har närstående personer i livet som är betydelsefulla 

för dem men de saknar den tid för sig själv och egna aktiviteter som de också anser som 
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viktiga. Det kan tänkas att närstående har en känsla av meningsfullhet som skulle kunna 

stärkas av att ha tillgång till de egna intressena.  

 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet är begrepp som används för att 

säkerställa trovärdigheten i kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  

Tillförlitlighet anses vara det viktigaste av dessa begrepp och handlar om att deltagarna ska 

kunna gå tillbaka till resultatet och känna igen sig i det som framkommer (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Den manifesta innehållsanalys som använts i denna studie lyfter 

tillförlitligheten då författarna strävat mot att i allra minsta grad göra egna tolkningar av 

texten. I arbetet mot att få en så hög tillförlitlighet som möjligt har kategoriseringar gjorts 

textnära och i flera steg för att undvika att tappa viktiga nyanser och göra egna tolkningar. 

Polit och Beck (2012, s.592-593) menar att triangulering innebär att två eller flera författare 

samarbetar i processen mot att ta fram och analysera texten och att man arbetar därmed utifrån 

olika perspektiv. Triangulering underlättar för författarna att få fram ett sanningsenligt 

resultatet och minskar risken för tolkningar. Därav har författarna genom ett samarbete genom 

hela processen skapat en högre tillförlitlighet. Tolkningar i viss utsträckning kan dock inte 

uteslutas inom kvalitativ forskning.  

Pålitlighet innebär att det ska vara lätt för läsaren att förstå hur studien är uppbyggd. Metoden 

bör vara redovisad på ett sätt så läsaren kan göra en egen bedömning huruvida datainsamling 

och val av analysmetod överrensstämmer med forskningsfrågan (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s.52). Det ska vara möjligt för andra forskare att göra en liknande studie 

under liknande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Författarna har i 

tabellform tydligt redovisat tillvägagångssättet i sökningen av artiklar (Se tabell 1). 

Kvalitetsgranskning är gjord med hjälp av granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar 

(Willman et al. 2011, s. 175-176) vilket framkommer i beskrivning av metod. De artiklar som 

ingår i resultatet är redovisade i tabell för att skapa en tydlig överblick av dessa (Se tabell 2). 

Val av analysmetod är beskriven och motiverad. Med det tydligt beskrivna tillvägagångssättet 

kommer en ökad pålitlighet. Pålitligheten kan dock ha påverkats negativt av det stora antal 

träffar litteratursökningen resulterade i, vilket innebär att det trots en noggrannhet i 
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genomläsning av titel och abstrakt finns en större risk för att någon artikel som svarat mot 

syftet missats.   

Bekräftbarhet skapas genom en tydlig beskrivning av det material som använts samt en 

öppenhet över författarnas egna förförståelse och hur detta kan ha påverka resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Genom en noggrannhet i analysdelen där 

kategoriseringar skett textnära och av båda författarna har egna förförståelser och risk för 

tolkningar minimerats. Det noggranna arbetet och den tid som lagts ned på analysen har 

resulterat i en stor kännedom av materialet och därmed en ytterligare reducering av risken för 

egna antaganden. Läsaren ska kunna spåra data till originalkällan (Holloway & Wheeler, 

2010, s.303) vilket författarna underlättat genom en tydlig referensteknik.  

Överförbarhet innebär att studiens fynd skall gå att överföra till liknande sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I denna studie har tre av de åtta artiklar som ingår i 

resultatet skrivits av samma författare vilket kan sänka överförbarheten. Litteratursökningen 

gjordes med begränsing av årtal från 1995-2015 där den äldsta artikeln som kom att ingå 

resultatet var från 1998. Författarna gjorde bedömningen att det ämne som studerades inte var 

ett sådant som bör ha förändrats över tidsperioden på 20 år. I denna studie har inga 

exklusionskriterier av deltagare använts vilket gör att resultatet inte är beroende av kön, ålder 

eller social status. I resultatdiskussionen framkommer att närstående till personer med bland 

annat demens, hjärtsvikt och multipel skleros upplever det liknande som närstående till 

personer med afasi vilket stärker överförbarheten. 

 

 

Slutsats 

Afasi till följd av stroke skapar en stor omställning i livet hos personen med afasi och därmed 

hos de närstående. Närstående upplever att det är svårt att kommunicera med den med afasi 

och att relationen till den med afasi och andra förändrats. De menar även att situationen 

påverkat den egna hälsan och att det finns behov av mer egen tid. Informationen och stödet 

från vårdpersonalen upplevs som bristfällig. Det finns delade uppfattningar hos närstående 

huruvida det nya livet och de förändringar som kommer med detta är positiva eller negativa. 

Det är dock tydligt att mycket av det som upplevs som negativt beror på en otillräcklig 

möjlighet till delaktighet i vården av den med afasi och kan därmed undvikas genom att som 
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vårdpersonal involvera de närstående i högre grad. Närstående är en viktig resurs för den med 

afasi vilket visar på vikten av att ge stöd och information även till dessa. Det är viktigt att som 

vårdpersonal vara tillgänglig och skapa en relation även med närstående för att kunna förstå 

deras behov och på bästa sätt ge dem det stöd de behöver. En ökad förståelse för hur det kan 

upplevas att vara närstående till en person med afasi kan bidra till att vårdpersonal på ett 

bättre sätt kan bemöta, förstå och stötta dessa. Därav behövs mer forskning om hur 

sjuksköterskan kan stödja och underlätta för närstående till personer med afasi.  
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