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Upplevelsen av att vara närstående till en person som 

genomgått stroke
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Luleå tekniska universitet

När en person har genomgått stroke medför det stora konsekvenser i 
livet, inte bara för den som drabbas utan även för deras närstående. 
Det är viktigt att sjuksköterskan får bättre förståelse för närståendes 
situation för att kunna möta de individuella behoven. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser till personer 
som genomgått stroke efter den akuta fasen. Artiklarna i studien 
hittades i referens databaser och genom manuell sökning i 
referenslistor. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats. Analysen resulterades i fem kategorier; Att leva 
med sorg, skuld, orkeslöshet, och förändrade relationer, Att leva med 
ofrihet, krav, oro och ovisshet inför framtiden, Att bli åsidosatt men 
också stöttad och uppmärksammad av vårdpersonal, Att hjälpmedel är 
oumbärliga men också belastande och hindrande, Att finna hopp, 
trygghet och stöd. Slutsatserna var att det är viktigt att inte bara se den 
sjuke utan även närstående. Det är viktigt att man lyssnar på deras oro 
och låter dem vara delaktiga i vården. Betydelsen av information 
framkom också som en viktig del av sjuksköterskans roll. 

Nyckelord: Stroke, närstående, upplevelser, hjälpmedel, uppföljning, 

information.
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Att ha genomgått stroke medför stora konsekvenser i livet, inte bara för den som drabbas utan 

även för deras närstående (Anderson, Linto & Stewart-Wynne, 1995; Häggström, Axelsson & 

Norberg, 1994; Larson, 2005, s.47). De närstående kan delas upp i två grupper av personer. 

Den ena gruppen består av sammanboende, vanligen makar, där hela livssituationer har blivit 

förändrade. Den andra gruppen utgörs av söner och döttrar som ofta har eget hushåll och som 

gör punktinsatser, besöker, och utför specifika sysslor för den sjuke. De kan även företräda sin 

mor eller far i olika situationer. Däremellan har de sitt eget liv, men där den sjuke närståendes

situation gör sig påmind känslomässigt (Socialstyrelsen, 2004, s.46). 

Stroke är en folksjukdom och varje år insjuknar ca 30 000 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 

2004, s.12). Det är den sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus och 

som utgör vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna. WHO har definierat 

stroke som hastigt påkommande fokala eller globala neurologiska bortfallssymtom som varar 

mer än 24 timmar eller leder till döden (SBU, 1992, s.19- 20). Stroke är ett samlingsbegrepp 

för hjärninfarkt, intracerebrala blödningar och subarachnoidala blödningar. Symtombilden 

beror på skadans omfattning och på vilken del av hjärnan som skadats. Vanliga symtom hos 

personer som genomgått stroke är; halvsidig förlamning/känselstörning, 

varseblivningsstörningar av omvärlden eller av den egna kroppen, sväljningssvårigheter, 

symtom från syn, förvirring och depression (Socialstyrelsen, 2004, s.12-15).  Påverkan på 

intellektuella funktioner kan även vara en del av symtombilden, till dessa hör bland annat 

språk-, skriv- och lässvårigheter (SBU, 1992, s.61).

Påfrestningen på närstående är ofta stor både under det akuta skedet och senare, även sedan 

tillståndet hos den sjuke har blivit stabilt. Så gott som samtliga neurologiska bortfallssymtom 

hos personer som genomgått stroke kan ha negativa verkningar på familjerelationer och detta 

gäller framför allt påverkan på emotionella och intellektuella funktioner (Periard & Ames BD, 

1993; SBU, 1992, s.79- 80).  Detta kan leda till minskad kommunikation inom en familj, 

minskad tillfredställelse inom äktenskap och försämrad förmåga att lösa problem. Fysiska 

bortfall hos personer som genomgått stroke är uppenbar redan på sjukhuset, samtidigt som

kognitiva och beteende förändringar många gånger upptäcks först efter utskrivning. Därför är 

problem relaterade till äktenskaplig oenighet, känslomässiga och beteendemässiga

förändringar mindre identifierade av vårdpersonal (Anderson et al., 1995). Enligt Glass et al. 

(2004) påverkas funktionell återhämtning efter stroke av socialt stöd och en familjs band. De 

närstående blir förr eller senare involverade i vården och därför är det viktigt att närstående 
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redan tidigt i förloppet informeras och motiveras att delta i vården. Det är viktigt att tidigt 

analysera ett familjeförhållande och ta med närstående i diskussioner om ett upplägg av 

behandling (SBU, 1992, s.79- 83). De flesta personer som genomgått stroke vill bo hemma 

istället för på institution. Många närstående anstränger sig också för att vårda sin sjuka 

familjemedlem i hemmet (Mittleman, 2005). Vårdtiderna är korta, och närstående förväntas ta 

sig an rollen som informella vårdare vid utskrivning (Clark et al., 2004; Larson, 2005, s.47).  

På sjukhus är miljön anpassad för handikappade personer och framför allt professionell vård 

ges 24 timmar av dygnet. Hemma är trygghetsnät obefintliga och plötsligt ska en person som 

genomgått stroke och dennes närstående fungera hemma (Larson, 2005, s.10, 47).

Hankey (2004) beskriver att närstående måste vara motiverade, entusiastiska, fysiskt kapabla, 

psykiskt sunda, känslomässigt starka, ekonomiskt stabila och ha adekvat information, 

utbildning och kunnighet. Det finns oftast för lite tid mellan stroke insjuknande och 

utskrivning från sjukhuset för att klara av detta. De påfrestningar som närstående kan utsättas 

för, gör att de löper risk för att få försämrad egen hälsa med sömnproblem, depression och 

ångest (Bishop & Evans, 1995; Larson, 2005, s.47). Risken är också stor att närstående och 

den sjuke drabbas av stora motgångar. De kan få avslag på ansökningar till kommunen, 

kontakt med läkare som inte är specialister på stroke, brist på logopeder, rehabilitering som 

inte blir av eller avbryts (Socialstyrelsen, 2004, s.46-47).  

Hos personer som genomgått stroke har mycket fokus i vården lagts på den akuta fasen men 

den initiala sjukhusvistelsen är ofta kort sett ur ett livsperspektiv. Majoriteten av personer som 

genomgått stroke kommer att behöva rehabilitering under långa perioder. Rehabilitering 

måste påbörjas redan i den akuta fasen (Norrving, 2005).  Närstående spelar en viktig 

stödjande roll i en rehabiliteringsfas, en roll som kanske ökar med den växande trend av 

rehabilitering som sker i hemmet (Low, Payne, & Roderick, 1999). 

I omvårdnadsinsatser ingår enligt Engström, Nilsson och Willman (2005) att ge information, 

undervisning och stöd till både patienter och närstående och att skapa förutsättningar för en 

trygg och säker miljö. I SOSFS 1993: 17 framkommer att omvårdnadsåtgärder i vid 

bemärkelse innebär att ansvarig personal tillsammans med den sjuke och när det är lämpligt 

även närstående formulerar mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. 

Omvårdnadsinsatser kan vara allt från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser.

Enligt Burton (2000) organiserar och planerar en sjuksköterska också för att både den sjuke 
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och dennes närstående ska må bra vid överflyttning från sjukhuset till hemmet eller annat 

boende.

Genom ökade kunskaper om närståendes upplevelser till personer som genomgått stroke kan 

sjuksköterskor få en bättre förståelse för deras situation och stöd till närstående kan därmed 

förbättras. Syftet med denna litteraturstudie är därför att beskriva upplevelsen av att vara 

närstående till en person som genomgått stroke.

Vi avser att beskriva upplevelsen av att vara närstående till personer som genomgått stroke, 

efter den akuta fasen. Detta innebär att närståendes upplevelser av prehospital vård och 

upplevelser i samband med akuta intagningstillfällen på sjukhus inte inkluderas. Med 

närstående i denna studie avser vi maka, make, barn, barnbarn, vänner och föräldrar.

Metod

Detta är en litteraturöversikt där en syntes av innehållet har gjorts med manifest 

innehållsanalys. 

Litteratursökning

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes via Academic search, Cinahl och SweMed. 

Sökord som användes och kombinerades på olika sätt var följande; stroke/ cerebrovascular 

accident, care/ nursing care, experience/ lived experience, relatives/ spouses/ family/ 

caregivers, rehabilitation, rehabilitationprocess, qualitative. En manuell sökning av litteratur 

gjordes genom att vi använde referenslistor på redan funna artiklar för att hitta material som 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Artiklarna som valdes ut var från år 1997 och till år 2006. 

Sökningarna i databaserna resulterade i totalt 110 artiklar. Vi läste titlarna på dessa artiklar 

och valde därefter ut de artiklar som motsvarade syftet med vårt arbete. Vi läste sedan 

abstraktet på dessa och valde ut de artiklar som beskrev upplevelsen av att vara närstående till 

en person som genomgått stroke. Nio av dessa artiklar motsvarade vårt syfte och användes i 

analysen. En av artiklarna som användes i analysen hittades genom manuell sökning (tabell 

1). Inklusions kriterier var närstående (make/maka/barn/vänner/barnbarn/föräldrar) till 
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personer med stroke, kvalitativa artiklar, efter den akuta fasen och tiden före och efter 

utskrivning. Exklusions kriterier var kvantitativa artiklar.

Tabell 1 Översikt över litteratursökning

Upplevelsen att vara närstående till en person som genomgått stroke 

Academic Search 20070123,  Peer reviewed, Fulltext

Söknr Söktermer Träffar Valda

1 Stroke or cerebrovascular accident 5912 0

2 Nursing care or care 107808 0

3 Relatives or spouses or family or caregivers 90190 0

4 Rehabilitation or rehabilitationprocess 20467 0

5 Experience or lived experience 51502 0

6 Qualitative and (#1) and (#2) and (#3) and (#5) 10 1

7 Qualitative and (#1) and (#3) and (#5) 14 2

Cinahl, 20070124, Peer – reviewed, Fulltext
1 Stroke or cerebrovascular accident 2716 0

2 Nursing care or care 74494 0

3 Relatives or spouses or family or caregivers 14212 0

4 Rehabilitation or rehabilitationprocess 11761 0

5 Experience or lived experience 9243 0

6 Qualitative and (#1) and (#3) 62 3

7 (#1) and (#2) and (#3) and (#4) and (#5) 17 2

SweMed 20070124
15 Stroke AND experience 7 1

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som användes i analysen bedömde vi efter följande kriterier. De som varken var av

hög eller låg kvalitet bedömde vi vara av medel kvalitet. Kriterier för kvalitetsgranskning

enligt Willman och Stoltz (2002) (tabell 2).
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Tabell 2 Kriterier för kvalitetsgranskning

Hög kvalitet Låg kvalitet

Klart beskrivning av sammanhanget. Motiverat urval. 
Väl beskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberings process och analysmetod. 
Tillförlitlighets/reliabilitets hänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik

Bristfälliga formuleringar. Dåliga eller otillräckliga 
beskrivningar. Resultat ologiskt/obegripligt. 
Dålig kommunicerbarhet och replikerbarhet.

Analys

Vi har använt oss av manifest kvalitativ innehållsanalys, vilket innebar att vi höll oss textnära

till innehållet för att undvika tolkningar. Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren

analyserar det narrativa innehållet för att hitta gemensamma teman och likheter i materialet

(Polit & Beck, 2004, s.263). Manifest innehållsanalys innebär vidare att forskaren fokuserar 

på det som texten säger och beskriver det synliga och självklara delar (Graneheim & 

Lundman, 2003). Downe-Wamboldt (1992) beskriver att innehållsanalysens mål är att öka 

kvalitén av resultaten genom att relatera kategorier till innehållet eller till det sammanhang där 

data producerats. Metoden används när en forskare ska fokusera på en viss individ eller 

grupp. 

Analysen av texterna i denna litteraturstudie har skett i flera steg och vi har utgått från

Downe- Wamboldts (1992) och Graneheim och Lundmans (2003) steg för analys. Hela 

analysen har gjorts i små steg för att inte tappa någon viktig del av texterna. Första steget i 

analysen var att läsa artiklarna upprepade gånger och markera textenheter som överensstämde 

med syftet. Varje artikel markerades med en bokstav och den text som motsvarade syftet 

numrerades. Detta gjorde vi för att lättare hitta tillbaka till ursprungsartikeln. Därefter 

kondenserades textenheterna vilket innebar att texterna förkortades utan att själva kärnan gick

förlorad och omformulerades till att- satser. Textenheter som beskrev likartade upplevelser 

grupperades ihop inför kategorisering. Efter att data sorterats i olika grupper bildades 

kategorier som vi sedan reducerade genom att vi slog ihop de kategorier som beskrev 

liknande upplevelser till nya bredare kategorier. Analysprocessen upprepades tills det inte 

gick att sammanföra kategorier ytterligare. Slutligen jämförde vi de slutgiltiga 

kategorinamnen med textenheterna och ursprungstexten. 
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Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen samt resultat av kvalitetsgranskning

(n=10)

Författare, 

år     

Typ av 

studie

Deltagare     Metod     

Data/analys

Huvudfynd Kvalitet

Fraser, 
1999

Kvalitativ n=1 
Dotter.

Intervju. 
Fenomenologisk 
analys. 

Förändrade relationer, att vara 
vårdgivare ,att  ta ett steg 
tillbaka, känslomässig oro, en 
dag i taget, kämpa att behålla 
hopp. 

Medel

Grant & 
Davis, 1997

Kvalitativ n=10 Intervjuer.  
Grounded theory 
metod. 

Förlust av egen autonomi, 
tidigare roller i familjen, 
relationer till andra 
familjemedlemmar samt 
förlust. 

Medel

Hunt et al., 
2004

Kvalitativ    n=4 
Partners eller 
döttrar.

Intervjuer. 
Interpretiv 
fenomenologisk 
analys. 

Ovisshet, personlig påverkan, 
och styrka av relationer.

Hög

Kerr et al., 
2001           

Kvalitativ n=22  
Patient/vårdare, 
maka/make, 
dotter.

Intervjuer. 
Innehållsanalys.

Fysiska och emotionella 
uppoffringar, avsaknad av 
adekvat förberedelse inför 
utskrivning. 

Hög

Lindqvist 
& 
Dahlberg, 
2002

Kvalitativ n=5 
Dotter och 
makar.

Intervjuer.
Livsvärlds 
fenomenologisk 
analys 

Förändrad livssituation med 
ovisshet, oro och utanförskap. 
  

Medel

Pettersson, 
et al., 2005 

  

Kvalitativ n=12   
Sammanboende.

Intervjuer. 
Fenomenologisk –
hermeneutisk 
analys. 

Make/makas’ egen livsvärld 
påverkas av hjälpmedel.

Hög

Pierce, et 
al., 2006    

Kvalitativ n=9  
Make/maka 
vänner/vuxna 
barn

Intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Upplevda problem och 
problem över tid. 

Medel

Sabari, et 
al., 2000       

Kvalitativ n=10 
Personer som 
genomgått stroke 
samt deras 
makar. 

Gruppintervju. 
Innehållsanalys. 

Individuell uppmärksamhet 
och att plötsligt friges från 
rehabilitationssystemet

Hög

Secrest, 
2000          

Kvalitativ       
                                                       
                                                      

n=10 
Maka/ make, 
mor och dotter.                                  

Intervjuer. 
Fenomenologisk 
analys.                                                      

Livets skörhet, vaksamhet och 
förlust/ansvar. 

Medel

Weaver 
Moore et 
al., 2002

Kvalitativ n=8 
Make/make, 
mor, bror.  

Intervjuer. 
Innehållsanalys. 

För och nackdelar som 
påverkar livet som informella 
vårdgivare. 

Medel
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Resultat

Analys av samtliga artiklar resulterade i fem kategorier. Resultatet presenteras i tabell 4. Citat 

från artiklarna ingår i analysen.

Tabell 4 Översikt av kategorierna (n =5)

Kategorier
Att leva med sorg, skuld, orkeslöshet, och förändrade relationer

Att leva med ofrihet, krav, oro och ovisshet inför framtiden 

Att bli åsidosatt men också stöttad och uppmärksammad av vårdpersonal

Att hjälpmedel är oumbärliga men också belastande och hindrande

Att finna hopp, trygghet och stöd i tillvaron

Att leva med sorg, skuld, orkeslöshet, och förändrade relationer

I flera studier framkom att det var vanligt med sorg bland närstående till personer som 

genomgått stroke (Fraser, 1999; Hunt & Smith, 2004; Lindquist & Dahlberg, 2002). I en 

studie av Lindquist och Dahlberg (2002) berättade en maka att hon kände sorg över makens 

förlorade funktioner. Maken hade förlorat talet och var svag i hela höger kroppshalva och 

detta begränsade möjligheten att umgås med vänner och att kunna göra saker som de gjort 

tidigare. Fraser (1999) beskrev att en dotter berättade att det hade varit lättare om modern

hade dött än att se sin mor så förändrad och beroende. Dottern sörjde förlusten av den relation 

hon hade haft med sin mor. Hon var arg och föraktfull. Hennes liv hade varit bra varför skulle 

detta hända och varför hade detta drabbat hennes mor? 

Why did this have to come along and happen? Why did it have to be my mother? 
(Fraser, 1999, s.13)

I studier framkom att närstående även levde med skuldkänslor (Fraser, 1999; Hunt & Smith, 

2004). I en studie av Fraser (1999) berättade en dotter att hon kanske hade kunnat förebygga 

att hennes mor fick stroke. Närstående berättade även om sina skuldkänslor över att de inte 

levde upp till förväntningar som fanns på dem, t ex att alltid finnas tillgänglig och deras 

närstående fick vara ensam (Hunt & Smith, 2004). 
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I do feel guilty, I don’t, I shouldn’t feel guilty, I think ah, he’w got no- one visiting 
him (Hunt & Smith, 2004, s.1005).

I ett flertal studier beskrevs att närstående kände orkeslöshet (Fraser, 1999; Hunt & Smith, 

2004; Kerr & Smith, 2001; Lindquist & Dahlberg, 2002; Pettersson, Berndtsson, Appelros & 

Ahlström, 2005; Pierce, Steiner, Hicks & Holzaepfel, 2006; Secrest, 2000). Flera döttrar 

beskrev att de kände sig trötta på grund av de ständiga sjukhusbesöken. Det var mycket tungt 

att åka fram och tillbaka till sjukhuset (Hunt & Smith, 2004). En dotter blev helt orkeslös när 

hon förstod att hennes mor skulle komma hem. Hennes mor kunde inte gå själv ännu trots all 

intensiv fysisk träning som hon hade fått och dottern kände därför att hon hade nått sin 

brytpunkt (Fraser, 1999). 

I en studie av Kerr och Smith (2001) beskrevs att många närstående tog rollen som vårdare. 

För många av dessa innebar det att de fick ta hand om sin närstående 24 timmar om dygnet -

sju dagar i veckan. De var slutkörda när de gick till sängs och även när de steg upp på 

morgonen. Detta beskrevs även i en studie av Lindquist och Dahlberg (2002) där en maka 

berättade att hon vaknade flera gånger under natten och att hon även var tvungen att ta 

sömntabletter. Detta ledde till att hon kände sig helt orkeslös. En annan maka berättade att 

hon upplevde att det blev för tungt när hon fick ta den del av hushållsarbetet som maken hade 

skött. Hushållsarbetet som tidigare delats upp inom äktenskapet var nu helt och hållet på den 

friska makans ansvar och det ledde till en ökad belastning. Hon var inte stark nog att klara av 

allt.

Sometimes I was running up and down twice a day. I could hardly get sleeping 
and I was up early in the morning. I was running ragged and I was emotionally 
drained (Kerr & Smith, 2001, s.432).

I flera studier framkom att personer upplevde att det var svårt att handskas med sin 

närståendes personlighets förändringar (Fraser, 1999; Pierce et al., 2006; Secrest, 2000; 

Weaver Moore et al., 2002). I studier framkom att den sjuke blev deprimerad och 

bråkade på grund av sin frustration över att inte kunna tala längre (Fraser, 1999; Pierce 

et al., 2006). I en studie beskrevs att två döttrar var så frustrerade över sin mors 

beteende att de begränsade den tid de stod ut att vara hos henne. Deras mor hade 

förändrats från att vara en kärleksfull, känslomässig och oberoende person till en 

krävande och beroende person, som inte var motiverad att göra något själv. En av 

döttrarna hade så svårt med sin mors personlighetsförändring att hon slutade att ta hand 
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om henne. Dottern som vårdade modern hade också mycket svårt att handskas med 

moderns personlighetsförändringar och moderns önskan att dö. Detta gjorde att dottern 

skrek hysterisk åt sin mor att hon hade förstört livet för de andra i familjen (Fraser, 

1999). På liknande sätt berättade en närstående hur otåliga de blev när allt gick så 

långsamt för deras närstående. Detta orsakade svårigheter i relationen (Secrest, 2000). 

I studier framkom även motsatta upplevelser. En make berättade att de kommit närmare 

varandra på grund av att han blev tvungen att hjälpa sin fru (Weaver Moore et al., 

2002).  Närstående berättade att de hade fått lära sig att göra nya saker som de inte hade 

gjort tidigare. Tidigare hade de aldrig behövt tanka bilen eller klippa gräset (Pierce et 

al., 2006).    

here’s a person who has all their life has looked after you and now suddenly the 
roles have reversed and you find yourself having to clean up for them (Hunt & 
Smith, 2004, s.1006).

Att leva med ofrihet, krav, oro och ovisshet inför framtiden

Flera närstående var tvungna att alltid vara tillgängliga och upplevde därför ofrihet och 

isolering i det dagliga livet (Fraser, 1999; Grant & Davis, 1997; Hunt & Smith, 2004; Kerr & 

Smith, 2001; Pettersson et al., 2005; Weaver Moore et al., 2002). Närstående beskrev att de 

inte hade varit utanför dörren på tio dagar på grund av att deras närstående inte kunde lämnas 

ensam (Hunt & Smith, 2004). I en studie av Kerr och Smith (2001) berättade en make att han 

var isolerad i hemmet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta kändes som en 

livstidsdom utan uppehåll. Närstående berättade att de kände frustration över att inte ha frihet 

att utföra aktiviteter som tidigare och att de inte hade ledig stund för sig själva (Grant & 

Davis, 1997; Kerr & Smith, 2001). På samma sätt beskrevs i en studie av Kerr och Smith 

(2001) där en maka berättade att hon kände behov av paus och hon önskade att maken skulle 

vara med i dagvård eller något liknande, för att få mer tid för sig själv. Närstående drömde om 

att kunna åka ut och köpa livsmedel, shoppa eller resa när de ville (Grant & Davis, 1997). I en 

studie av Weaver Moore et al. (2002) berättade en närstående hur hon använde en ”walkie 

talkie” för att hela tiden kunna hålla kontakt med hemmet. 
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So there we were, just shut in. And it was like that for three and a half months, 
didn’t go outside the door.... we just couldn’t go out, because there was no way I 
could leave him on his own at all. (Pettersson et al., 2005, s.165).

Men i studier framkom även att närstående till personer som genomgått stroke hade motsatta 

upplevelser. Petterson et al. (2005) beskrev att närstående inte upplevde att den hjälp de gav

tog ifrån deras egen tid. De var bara glada för att de hade viktiga uppgifter att utföra under 

dagen. Weaver Moore et al. (2002) belyste i sin studie att en make verkligen gillade att hjälpa 

sin fru. I en studie av Fraser (1999) berättade en dotter att hon ville göra en gentjänst för 

modern för allt som hennes mor hade gjort för henne under uppväxtåren. 

Krav och plikt var en del av det dagliga livet för flera närstående (Fraser, 1999; Grant & 

Davis, 1997; Hunt & Smith, 2004; Kerr & Smith, 2001; Pettersson et al., 2005; Weaver 

Moore et al., 2002). En dotter till en person som genomgått stroke beskrev hur hennes 

närstående liksom räknade med henne men dottern ville poängtera att hon inte gnällde (Hunt 

& Smith, 2004). I en studie av Fraser (1999) beskrev en dotter att hon varit entusiastisk från 

början men att detta förändrades till en känsla av plikt att vårda sin närstående. 

Närstående kände krav att göra allt i hemmet även det som den sjuke tidigare gjort, på grund 

av att de inte hade råd att anställa någon (Grant & Davis, 1997). Närstående, som hade egna 

familjer, kände splittring. När de spenderade tid hos sin närstående kände de att deras egen 

familj blev åsidosatt och kände krav att vara hos sin familj också (Grant & Davis, 1997; Kerr 

& Smith, 2001).  Att hela tiden motivera den sjuke att fortsätta träna upplevdes också som ett 

krav hos närstående (Weaver Moore et al., 2002). 

They took it for granted that I would look after him. I mean I’m not getting any 
younger; I will be 68 on my next birthday. But they just assumed that I would do 
everything for him once he got home (Kerr & Smith, 2001, s. 431).

Oro och ovisshet fanns ständigt, att inte klara av eller inte veta hur de skulle ta hand om sin 

närstående (Fraser, 1999; Hunt & Smith, 2004; Lindquist & Dahlberg, 2002; Pettersson et al., 

2005). Men även oro över ekonomin fanns (Kerr & Smith, 2001; Sabari et al., 2000). I en 

studie av Lindquist och Dahlberg (2002) berättade en maka att hon var orolig att hon inte 

skulle klara av att ge sin närstående den hjälp som han behövde. Detta beskrevs också i en 

studie av Grant och Smith (1997) där närstående även uttryckte osäkerhet om de beslut de tog 
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var bäst för sin närstående. Att inte veta vad man skulle göra upplevdes som fruktansvärt för 

en maka, hon var så orolig för att göra fel. På samma sätt beskrevs detta i en studie av Pierce 

et al. (2006) där en manlig vän berättade att sin närstående hade en depression och att han inte 

visste vad han skulle göra åt detta. 

Närstående kände även stor ovisshet inför framtiden och de kände hopplöshet och förtvivlan 

när de inte visste om sin närstående skulle bli frisk igen (Lindquist & Dahlberg, 2002). Detta 

beskrevs även i en studie av Weaver Moore et al. (2002) där närstående berättade om den oro 

som fanns för att en ny stroke skulle inträffa och att den bördan skulle vara för stor att klara 

av. De närstående uttryckte att tillvaron hade raserats och att framtiden kändes dyster 

(Lindquist & Dahlberg, 2002). 

I thought what am I going to do, cause I knew that he wouldnt be able to do a lot 
for himself and I just had no idea how I was going to manage (Kerr & Smith, 
2001, s.430).

Att bli åsidosatt men också stöttad och uppmärksammad av vårdpersonal

Flera närstående till personer som genomgått stroke upplevde att de blev åsidosatta av 

vårdpersonalen (Kerr & Smith, 2001; Lindquist & Dahlberg, 2002; Pettersson et al., 2005).  I 

en studie av Petterson et al. (2005) beskrev makar att de inte fick något att säga till om vid 

utskrivning av hjälpmedel. På liknande sätt beskrevs detta i en studie av Sabari et al. (2000) 

där makar önskade ha tillgång till hjälpmedelskataloger. Genom att se vad som fanns skulle 

de kunna göra bättre val av hjälpmedel. Närstående beskrev att de efterfrågade men inte fick 

information av vårdpersonal (Kerr & Smith, 2001; Lindquist & Dahlberg, 2002). Närstående 

berättade i en studie av Lindquist och Dahlberg (2002) att de önskade vara mer delaktiga och

att de ville få omedelbar och tydlig information om något hände deras närstående, t.ex. vid

försämring av den närståendes tillstånd och även få information om hur träning planerades 

och genomfördes. En dotter berättade att hon även hade lämnat alla sina telefonnummer, men 

ingen från vårdpersonalen kontaktade henne. Närstående kände sig åsidosatt och oroade att de 

inte hade insyn. Närstående önskade att vårdpersonalen respekterade dem och tog deras 

kunskap om sin närstående och om deras oro inför framtiden på allvar. I studien berättade 

närstående även om situationer då vårdpersonal inte prioriterade deras samtal utan lämnade

dem med en känsla av att deras oro inte var något att fästa vikt vid. Detta ledde till att 
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närstående fick en känsla av att de inte hade något att säga till om och måsta acceptera beslut 

som togs. 

I en studie av Kerr och Smith (2001) berättade en maka att vårdpersonalen skickade ut hennes 

make och att de inte fick något stöd efter utskrivningen. Ingen hörde av sig och frågade hur 

det gick för dem (Lindquist & Dahlberg, 2002; Weaver Moore et al., 2002). Närstående hade 

en känsla av att det var totalt oväsentligt att ta reda på hur det var hemma och ta reda på vem 

som skulle ta hand om deras närstående (Lindquist & Dahlberg, 2002). På liknande sätt 

beskrevs detta även i en studie av Kerr och Smith (2001) där en maka berättade att hon hade

fått veta att hon skulle få hjälp på morgon och kväll. Hon skulle få mycket stöd och skulle inte 

behöva oroa sig, men när sin närstående kom hem fick de ingen hjälp. I en studie av Sabari et 

al. (2000) berättade en maka att hon inte visste vart hon skulle vända sig och till vem hon 

skulle kunna ställa frågor efter makens utskrivning. I studien berättade närstående även att de 

kände att vårdpersonal använde samma rutiner för alla personer som genomgått stroke. 

Vårdpersonalen tillgodosåg inte personens individuella behov och besöken var för jäktade och 

opersonliga. 

…man kontaktar mig inte… jag har lämnat alla mina telefonnummer…men ingen 

ringer, och det tycker jag faktiskt är det jobbigaste… man tar bort den anhörige 

på nåt vis eller inte bryr sig (Lindquist & Dahlberg, 2002, s.7).

Men närstående till personer som genomgått stroke upplevde även att de blev stöttade och 

uppmärksammade av vårdpersonalen (Hunt & Smith, 2004; Pettersson et al., 2005; Weaver 

Moore et al., 2002). I en studie av Weaver Moore et al. (2002) berättade närstående att

vårdpersonal varit mycket uppmärksamma, hjälpsamma och stödjande.  Närstående upplevde

även personal som kunniga och känsliga (Hunt & Smith, 2004; Pettersson et al., 2005). I en 

studie av Hunt och Smith (2004) berättade döttrar att de visste att personal fanns tillgängliga

om de behövde råd. De kunde fråga om vad som helst och vårdpersonal var villiga att svara.

I find them very good and I know if I want to go up and say if I need to speak to 
one of them they’re willing to, I can ask them anything and they’ll tell me (Hunt & 
Smith, 2004, s.1007).
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Att hjälpmedel är oumbärliga men också belastande och hindrande

I en studie av Pettersson et al. (2005) framkom att närstående såg hjälpmedel som 

positiva och oumbärliga. Flera makar berättade att de var glada och tacksamma att 

hjälpmedel fanns, dessa var nödvändiga för att de skulle kunna bo tillsammans hemma.

Hjälpmedlen gjorde livet lättare för dem. En make berättade att hjälpmedel var hans

högra hand. De var som en del av honom hela tiden. De var guld värda, utan dem hade 

allt gått åt skogen för länge sedan. Hjälpmedel bidrog till att många par kunde bibehålla 

tidigare vanor. En rullstol eller rullator, till exempel, gjorde det möjligt att åka ut 

tillsammans som tidigare.  Flera makar till personer som genomgått stroke berättade att 

de kunde sova lugnt när de visste att rullatorn stod bredvid deras partners säng.

This mug (beaker with a pout on the lid) means I don’t have to get up in the night
if he wants to take a painkiller or something. It may not seem much, but it’s a big 
thing to me. (Pettersson et al., 2005,  s.165).

I en studie av Pettersson et al. (2005) framkom även att hjälpmedel kunde vara belastande och 

hindrande.  En maka berättade att hon såg hjälpmedel som påhopp på hennes person, men 

påpekade samtidigt att detta var en bagatell med tanke på makens behov av hjälpmedel. Flera 

makar kände att hjälpmedlen var i vägen. De ansåg att hjälpmedel som inte användes borde

vara utan synhåll. I samma studie berättade en maka att hennes hem inte var som hon ville ha 

det för möblerna var omorganiserade på grund av hjälpmedel. En annan närstående ansåg att

för många hjälpmedel gjorde att hemmet såg ute som ett sjukhem. Makar berättade att det var 

tungt att skjutsa sin make i rullstol utomhus. Miljön var inte alltid anpassad till rullstol eller 

rullator på grund av att gator var ojämna, trottoarer höga och gångar i affärer var för smala. 

First you manage on your own in life, then comes disease and then come assistive 
devices, creeping up on you, and then they’re there and that’s that. (Petterson et 
al., 2005, s.163). 

Att finna hopp, trygghet och stöd i tillvaron 

I flera studier framkom att det var vanligt att närstående till personer som genomgått en stroke

ändå kände hopp i tillvaron (Fraser, 1999; Lindquist & Dahlberg, 2002; Weaver Moore et al., 

2002). Närstående hoppades att livet skulle återgå till det normala, både för sig själv och för 

sin närstående (Weaver Moore et al., 2002). I en studie av Lindquist och Dahlberg (2002) 
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berättade närstående att de sökte efter tecken på tillfrisknande och när de såg framsteg gladdes 

de och kände sig förhoppningsfulla och optimistiska inför framtiden. En maka berättade att 

hon hoppades att hennes make skulle förbättras och hoppades att han åtminstone skulle kunna 

gå med käpp. Hon berättade att hennes make hade gjort väldiga framsteg på sjukhus och detta 

ökade hoppet hos henne. Närstående hoppades också att få mera tid för sig själv när sin

närstående blev mer självständig (Pettersson et al., 2005). 

So in a year, I think we will be as much back to normal as we can expect (Weaver 
Moore et al., 2002, s.292). 

I studier framkom att närstående fann trygghet och stöd i sin tillvaro (Fraser, 1999; Hunt & 

Smith, 2004; Weaver Moore et al., 2002). Att få hjälp och stöd från icke professionella 

personer var viktig för att balansera ansvaret de hade som närstående (Weaver Moore et al., 

2002). Detta beskrevs även i en studie av Hunt och Smith (2004) där en dotter berättade att 

hon hade fått stöd genom att dela tankar och känslor med sin bror och de upptäckte identiska 

problem. Hon berättade också att hon mådde bättre efter att hon hade ringt och gnällt till sin 

bror om saker. Hon sökte stöd i deras gemensamma förståelse och upplevelser. 

I phone up and moan at him about thing and feel better for gettin it off my chest 
and he phones me about things and I know it makes him feel better (Hunt & 
Smith, 2004, s.1007). 

Men i studier framkommer även att närstående saknade stöd i tillvaron (Grant & Davis, 1997; 

Kerr & Smith, 2001). Flera närstående berättade att de hade behov av att få prata med någon 

(Grant & Davis, 1997; Kerr & Smith, 2001).  I en studie av Kerr och Smith (2001) berättade 

en dotter att hon önskade att hon hade någon att prata med då hon ansåg att det bästa sättet att 

ta sig an problemen vara att prata.

I have a lot of friends and neighbours and church people but I don’t have any 
family here...I would have liked to have someone I could call on to fiddle with a 
while or just to give you some support (Grant & Davis, 1997, s.44).

Diskussion

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

person som genomgått stroke efter den akuta fasen. Litteraturstudien resulterade följande fem 
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kategorier: Att leva med sorg, skuld, orkeslöshet och förändrade relationer; Att leva med 

ofrihet, krav, oro och ovisshet inför framtiden; Att bli åsidosatt men också stöttad och 

uppmärksammad av vårdpersonal; Att hjälpmedel är oumbärliga men också belastande och 

hindrande och Att finna hopp, trygghet och stöd i tillvaron. 

I vår litteraturstudie framkom att sorg var vanligt bland närstående, bland annat sörjde de 

förlusten av den relation de haft med sin närstående. Detta kan jämföras med en studie av 

Grafström, Norberg och Hagberg (1993) där det framkom att familjemedlemmar till personer 

med demens uttryckte känslor av sorg på olika sätt. En maka i studien sörjde för att relationen 

med hennes make var förändrad på grund av hans demens. Maken längtade hem till sin första 

fru trots att de bott tillsammans i 30 år. I vår litteraturstudie framkom att närstående ansåg att 

det hade varit lättare om sin närstående hade dött än att se denne vara så förändrad. Grafström 

et al. (1993) beskrev liknande upplevelser om en son som upplevde att det var så jobbigt när 

han inte kunde prata med sin mor som hade en svår demens. Förändringen hos modern ledde 

till att han önskade att hon var död. 

Att leva med skuldkänslor framkom i vår litteraturstudie. Det kan jämföras med en studie av 

Grafström et al. (1993) där det framkom att närstående kände skuldkänslor gentemot sin 

dementa närstående. En dotter beskrev att hon kände skuld över att hon inte fanns där för sin 

mor så ofta som hon borde ha varit. Dessa skuldkänslor framkom efter sin mors död. I en 

studie av Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson och Grafström (2001) beskrevs att 

en son hade svåra skuldkänslor och ett dåligt samvete för att han inte gjorde nog för sin mor 

som hade demens och för hans familj åsidosattes. 

Orkeslöshet var vanligt bland närstående till personer som genomgått stroke. Många 

närstående tog rollen som vårdare vilket ledde till sömnsvårigheter och orkeslöshet. 

Samuelsson et al. (2001) beskrev liknande upplevelser där de flesta närstående till personer 

med demens kände sig trötta eller utmattade. I en studie av Weinblatt och Acrech- bar (2003) 

framkom att vila var viktig för att närstående skulle orka med dagliga uppgifter. Vila gav de 

närstående kraft att fortsätta med uppgifter och plikter. Vila beskrevs som något trevligt, roligt 

och något som bidrog till livskvalitet och sågs emellanåt även som en förmån. Den som hade 

mer vila hade bättre livskvalitet. Vila var en gåva i slutet av dagen och var nödvändig för att 

få en lyckad sysselsättning och balans. Det måste vara viktigt med förbättrad information av 
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betydelsen av vila. Sjuksköterskor kan hjälpa närstående att uppnå balans genom att ge mer 

kunskap om nyttan med vila och om negativa konsekvenser av nonchalerad vila.

I en studie av Ryan och Scullion (2000) framkom att stress var vanligt hos närstående som 

tagit en roll som vårdare. Det är viktigt att upptäcka de närstående som är i riskzonen och lära 

dem hur de kan hantera stress. Varningssignaler för stress och depression kan vara t.ex. 

irritation, sömnsvårigheter och oförmåga att koncentrera sig. Med rätt stöd och assistans kan 

närstående lära sig att handskas med sina uppgifter (Ruppert, 1996). I vår studie framkom att 

många närstående till personer som genomgått stroke upplevde att det var svårt med 

närståendes personlighets förändringar. Den sjuke vara inte samma person längre och detta 

ledde till förändrade relationer. I en studie av Öhman och Söderberg (2004) om närståendes 

upplevelser av att leva med svårt kronisk sjuka personer framkom liknande upplevelser. Det 

beskrevs hur närstående hade känslor av att vara en mor eller sjuksköterska till sin närstående. 

Dessa närstående beskrev hur deras närstående var totalt beroende av dem. I en studie av 

Ziegert och Fridlund (2001) om närståendes livssituation till personer med hemodialys 

framkom att närstående upplevde förlust av livskamrater, på grund av förändrade relationer. I 

vår litteraturstudie framkom att närstående hade svårt att acceptera sin närståendes 

personlighets förändringar och detta resulterade i att den närstående slutade vårda sin 

närstående som genomgått stroke. Grafström et al. (1993) beskrev liknande upplevelser hos 

närstående till personer med demens och att den närstående tog avstånd när de inte klarade av 

den svåra situationen.  

I vår litteraturstudie framkom att närstående upplevde ofrihet att utföra aktiviteter som 

tidigare. Närstående kände även stora krav att vårda deras närstående och göra allt i hemmet.  

Detta kan jämföras med en studie av Samuelsson et al. (2001) där det framkom att närstående 

till personer med demens upplevde ofrihet på grund av dygnetruntarbete. I en studie Öhman 

och Söderberg (2004) framkom även att närstående som levde med svårt kroniskt sjuka 

personer hade liknande upplevelser. I studien framkom att kontakten med familjen och vänner 

var avsevärt reducerad och livet bestod av att vara inomhus mest hela tiden. Närstående i 

Öhmans och Söderbergs studie beskrev en stark känsla av förlorad frihet och bundenhet. Det 

var svårt att få tid att göra nödvändiga dagliga ärenden. De kände krav att visa ständig hänsyn 

och sätta egna behov åt sidan. I en studie av Almberg, Grafström och Winblad (1997) 

framkom att begränsningar i det sociala livet kunde leda till utbrändhet.
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I vår studie framkom även att närstående till personer som genomgått stroke kände oro att inte 

klara av eller inte veta hur de skulle ta hand om deras närstående. I en studie av Samuelsson et 

al. (2001) framkom liknande upplevelser där många närstående till personer med demens 

beskrev att de kände oro inför framtiden och kände ovisshet hur de skulle bli när de inte 

längre kunde vårda deras närstående i hemmet. Vår fundering är om detta går att förebygga 

genom omvårdnadsinsatser. Enligt McGowan och Braithwaite (1992) kan oro och ovisshet 

minskas genom undervisning och information.  McGowan och Braithwaite diskuterar hur lite 

sjukhuset har att erbjuda den som har genomgått stroke när det gäller medicinsk vård efter den 

akuta fasen. De studerade om vårdgivarens kapacitet att ta emot information är relaterat till 

deras känslomässiga status. Närstående i deras studie upplevde att information var det 

viktigaste för att minska oro och ovisshet.

I vår studie framkom att närstående till personer som genomgått stroke hade behov av att vara 

delaktiga och få mer information. I studien framkom även att närstående upplevde att 

vårdpersonal skickade ut deras närstående från sjukhuset utan att någon brydde sig om hur det 

gick. I en studie av Lilley, Lincoln och Francis (2003) framkom att stöd i hemmet genom 

information om stroke, samarbete med andra sociala nätverk och bidrags stöd gynnade till 

högre välbefinnande hos närstående. Detta ledde till att närstående kände ökad kontinuitet i 

vården, de kände sig lugnare, de kände sig inte ensamma och kände att det var någon som 

brydde sig om dem. 

I flera studier har det framkommit att utbildning och praktisk träning i grundläggande 

omvårdnad förbättrade välbefinnandet hos närstående (Grant, Elliot, Weaver, Bartolucci och 

Newman Giger, 2002; Kalra et al., 2004). I studien av Kalra et al. (2004) framkom att 

närstående som fick utbildning och praktisk träning hade minskad börda, minskad oro och 

depression, ökad livskvalitet och tillfredsställelse med den vård de gav deras närstående. Med 

utgångspunkt från detta anser vi att alla närstående bör förberedas inför utskrivning genom att 

få lära sig hur de ska hjälpa personen som genomgått stroke. Utbildningen skulle kunna ske 

genom att sjuksköterskor och andra aktuella professioner samlar samtliga närstående till ett 

möte en gång i veckan. I utbildningen skulle allmän information om stroke ingå, praktisk 

träning av förflyttningsteknik, tips vid personlig vård och kostråd etc. Närstående bör även 

erbjudas att vara med vid olika aktiviteter för att öka trygghet inför utskrivningen.   
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I vår studie framkom att närstående önskade bli sedda och hörda av vårdpersonal. Vikten av 

detta styrks även i en studie av Benzein, Johansson och Saveman (2004) där det framkom att 

närstående var en resurs när det fanns öppen kommunikation mellan närstående och 

vårdpersonal. Benzein et al. (2004) beskriver distriktssköterskans upplevelser om familjer i 

hemsjukvård och om dessa är en resurs eller börda. Vårdpersonal ansåg att det var lättare att 

sätta mål för vården av patienten när det fanns en öppen kommunikation med närstående. I en 

studie av Burton (1999) framkom att stöd och fortsatt vård och service kunde säkerställas vid 

utskrivning genom en samordnare. Deras uppgift var att organisera och planera inför 

patienters hemgång. I studien framkom att sjuksköterskor kunde vara lämpliga som 

samordnare då de har en utvecklad helhetssyn med människan i centrum. Sjuksköterskor har 

en unik position i vårdandet av personer som genomgått stroke eftersom de har kontakt med 

patienten dygnet runt under en sjukhusvistelse. 

I vår studie framkom att hjälpmedel var oumbärliga men också belastande och hindrande. 

Enligt Gosman- Hedström och Blomstrand (2003), var de flesta personer som var beroende av 

personlig assistans även beroende av hjälpmedel i sina dagliga aktiviteter. Den största orsaken 

till lägre livskvalitet var troligen på grund av att de var beroende av personlig assistans och 

inte på grund av behovet av hjälpmedel.  

I vår litteraturstudie framkom att närstående kände hopp i tillvaron. Hopp om att personen 

som genomgått stroke skulle förbättras. Liknande upplevelser framkom i en studie av Ryan 

och Scullion (2000) där det beskrevs att några närstående hoppades att deras äldre närstående 

skulle tillfriskna även från avancerad demens. I en studie av Herth (1993) framkom att 

närståendes syn på hopp var att hopp är mångdimensionell och dynamisk. Hopp uppenbarar

sig gång på gång och förändras utifrån livssituationen. Närstående beskrev hopp som kraftfull

och som möjliggör att klara av en svår situation och gynnar en ny positiv syn på tillvaron.    

I denna litteratur studie framkom att få hjälp och stöd från ickeprofessionella personer var 

viktigt för att balansera ansvaret. Motsatta upplevelser framkom i en litteraturstudie av Stoltz, 

Udén och Willman (2004). I deras studie framkom att närstående kände att det var viktigt med 

egen autonomi och när de behövde hjälp ville de ha hjälp från andra än vänner och familj. 
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Metoddiskussion

I denna litteraturstudie beskrivs närståendes upplevelser till personer som genomgått stroke. 

Med närstående har vi i denna studie avsett maka, make, barn, vänner och föräldrar. Vårt 

resultat kanske hade sett annorlunda ut om vi enbart valt att beskriva upplevelser hos 

närstående som lever tillsammans med en person som genomgått stroke. Syftet med denna 

studie var att beskriva närståendes egna upplevelser och därför användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Detta innebär analys av vad texten säger och beskriver 

det synliga självklara delar. För att öka trovärdigheten av denna studie har vi hållit oss 

textnära för att undvika tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Tolkning kan leda till att 

forskaren riskerar att lägga till egna idéer eller ändra innehållet av berättelser av deltagarna

som ingår i de olika studierna. Genom att vi tydligt och utförligt beskrivit litteratursökningen 

och analysen ökar studiens trovärdighet. Läsare kan se hur sökning av artiklar har genomförts 

och vilka artiklar som ingått i analysen och hur analysen genomförts. Artiklarna är tydligt 

presenterade och det ger möjlighet för läsaren att gå tillbaka till original artikel (Holloway och 

Wheeler, 2002, s. 252 -255).

Kvalitetsgranskning av aktuella artiklar har gjorts enligt Willman och Stoltz (2002). På grund 

av våra begränsade erfarenheter av kvalitetsbedömning av artiklar kan artiklarnas kvalitet ha 

över- eller undervärderats. För att öka trovärdighet har citat placerats efter varje brödtext i 

resultat delen. Citaten belyser känslor och tankar hos närstående och är sammankopplade med 

kategorierna som de ska styrka (Holloway och Wheeler, 2002, s. 274; Graneheim & 

Lundman, 2004). I vår litteraturstudie var de flesta artiklarna skrivna på engelska, detta var 

inte något större problem eftersom en av författarna har engelska som modersmål. Texter och 

översättningar har gåtts igenom upprepade gånger för att minska risken för feltolkning. Vår 

litteraturstudie har granskats av studenter och handledare på seminarium vilket stärker 

studiens trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan trovärdighet styrkas genom 

att söka samtycke bland andra forskare, expert och deltagare.

Slutsatser

Det är viktigt att sjuksköterskor som vårdar personer som genomgått stroke inte bara ser 

patienten men också ser den närstående. Det framkommer tydligt i vår studie att närstående 
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upplever att de inte kände sig delaktiga och respekterade av vårdpersonal. Det måste vara

viktigt att sjuksköterskan lyssnar på närståendes oro och låter dem vara delaktiga genom 

tydlig information och undervisning. Närstående saknade information och kände oro för att de 

inte hade insyn i planering av vården. I litteraturstudien framkom att närstående blev lovade

men inte fick hjälp i hemmet efter utskrivning. Detta visar tydligt hur viktig planering inför 

utskrivningen måste vara. Vårdplanering med klar och tydlig information om vilken hjälp som 

finns att få torde öka närståendes välbefinnande. Genom att närstående får information om 

hjälpinsatser kan de själva avgöra vilken hjälp de är i behov av. Genom att få tillräckligt med 

hjälp i hemmet och avlastning borde känslan av orkeslöshet och ofrihet minska. Närstående 

bör även få information om vart och till vem de ska ringa om de upptäcker efter utskrivning 

att hjälpinsatserna inte är tillräckliga samt om andra problem uppstår. Det framkommer i vår 

litteraturstudie att några närstående saknade stöd i tillvaron. Några kanske skulle kunna få 

stöd hos andra närstående genom stroke föreningar därför torde det vara viktigt att 

sjuksköterskor informerar närstående om dessa föreningar. 

I en studie av Grant et al. (2002) framkom att tillgänglig resursperson via telefon förbättrade 

välbefinnandet hos närstående. Denna problemlösningsintervention bestod av tre delar: 

utbildning, träning och tillgänglig resursperson via telefon. Denna terapi har visat sig vara 

framgångsrik som intervention för att förbättra välbefinnandet hos närstående. Vi anser att 

telefonkontakt med de närstående till en person som genomgått stroke efter utskrivning borde 

vara positivt och stödjande. Med utgångspunkt från detta kommer vi att föreslå att starta upp 

en liknande uppföljning inom stroke enheten där vi arbetar. En telefonuppföljning eller möte 

på mottagning tre månader efter utskrivning skulle vara lämplig för att öka trygghet hos 

närstående. 

Ytterligare och fördjupad forskning behövs om hur sjuksköterskor kan hjälpa och stödja

närstående till personer som genomgått stroke på bästa sätt.
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