
2003:121 

C-UPPSATS

Upplevelsen av att vara närstående
till en person med stroke

från insjuknandet och under
de första åren i hemmet

En litteraturstudie

 Eva Andersson,  Hannele Hjelm

C-uppsats
Institutionen för Hälsovetenskap

Avdelningen för Omvårdnad

2003:121  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--03/121--SE



Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att vara närstående till en person med stroke från 

insjuknandet och under de första åren i hemmet 
- en litteraturstudie  
 
 
Eva Andersson 

Hannele Hjelm 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 

Fristående kurs HFO616 

Vårterminen 2003 

Handledare: Terttu Häggström 



 2
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När en person insjuknar i stroke påverkas även de närståendes livssitua-
tion. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår vilka problem närstående 
ställs inför för att kunna stödja dem genom hela vårdkedjan. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva upplevelser hos närstående till personer 
som drabbats av stroke från insjuknandet och under de första åren i 
hemmet. Artiklarna i studien identifierades via referensdatabaser samt 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Ana-
lysen resulterade i fem kategorier; Att förstå vad som har hänt, Att vilja 
vara involverad och bli sedd, Att upptäcka och inte känna sig förberedd 
för de nya krav man ställs inför, Att inse och anpassa sig till att livet 
förändras, Att behöva men sakna stöd för att orka fortsätta. Vi fann att 
dessa kategorier följde det förlopp som Cullberg beskriver i sin krisut-
vecklings teori. De problem sjuksköterskan ställs inför i mötet med när-
stående till personer med stroke är omfattande och komplexa. För att 
möta dessa behov hos de närstående föreslår vi individuell problemori-
enterad vårdplanering, träning i hemmet under vårdtiden, närstående-
grupper där de kan få stöd av personer i samma situation samt stroke-
sjuksköterska med specialistkompetens.  
 

Nyckelord: Stroke, närstående, upplevelse, livet förändras, stöd. 



 3

Varje år insjuknar cirka 25000 svenskar i stroke. Det är den sjukdomsgrupp som står 

för flest vårddagar på svenska sjukhus och är den vanligaste orsaken till neurologiskt 

handikapp i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 2000, s. 13). Benämningen stroke har under 

senare år alltmer börjat användas som ett samlingsbegrepp för blödningar och proppar i 

hjärnans kärl. Stroke kännetecknas av ett snabbt, ibland livshotande förlopp med för-

lust av olika funktioner som styrs från hjärnan tex. svaghet i ena kroppshalvan, svårig-

het att tala och uppfatta både omvärlden och sin egen kropp (Wester et al., 1992, s.19). 

Under första veckan efter insjuknandet förbättras symtomen i de flesta fall snabbt för 

att sedan gå långsammare. Förbättringen kan forsätta under lång tid och i vissa fall kan 

sjukdomen ge livslånga resttillstånd och behov av långvarig rehabilitering och livslångt 

stöd för att behålla funktioner (Aquilonius & Fagius, 2000, s. 210; Socialstyrelsen, 

2000, s. 46). För dessa personer kan det bli svårt att nå sina tidigare livsmål. De kan 

behöva hjälp att hitta nya meningsfulla livsmål (Höök, 1992, s.289). 

 

Det är inte bara den som insjuknar i stroke som påverkas av sjukdomen utan hela fa-

miljens integritet och livskvalitet löper risk att försämras (Anderson, Linto & Stewart-

Wynne, 1995). I det tidiga skedet av sjukdomen befinner sig ofta både den som drab-

bats och de närstående i en krissituation. De ställs inför en oväntad och övermäktig si-

tuation och de behöver stöd och information för att kunna förstå och bearbeta det som 

har inträffat (Höök, 1992, s.292). När man hamnar i en övermäktig situation där ens ti-

digare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga kan man hamna i ett 

psykiskt kristillstånd. Cullberg (1992) beskriver den traumatiska krisen som individens 

psykiska situation vid en yttre händelse som kan hota individens fysiska existens, soci-

ala identitet och trygghet eller möjligheter till tillfredsställelse. För personer som drab-

bats av stroke och deras närstående är krisen en gemensam angelägenhet och hur den 

fortlöper är beroende av den åldersfas de befinner sig i, den roll det skedda kommer att 

spela i familjen och hur den sociala situationen ser ut (jfr. Cullberg, 1992, s. 15, 117, 

134). 

 

Varje individ är en del av sin pågående livsberättelse. Den bidrar till individens upp-

fattning om vem han är och till en förståelse att det är viktigt vem han är (Lindemann 
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Nelson & Lindemann Nelson, 1995, s. 41-42). Den som drabbats av stroke är beroende 

av hur de närstående mår och hur de kan stötta den sjuke i sitt tillfrisknande och sin re-

habilitering (Han & Haley, 1999). De närstående är också betydelsefulla genom att de 

kan hjälpa den sjuke att bevara sin identitet och de kan fungera som en länk mellan det 

förflutna och framtiden i den sjukes livsberättelse (Lindemann Nelson & Lindemann 

Nelson, 1995, s. 41-42).  

 

Omvårdnaden av personer med stroke och deras närstående börjar, när personen anlänt 

till sjukhuset, fortgår under hela vårdtiden och fortsätter för många efter utskrivningen. 

För att omvårdnaden genom hela vårdkedjan ska bli så bra som möjligt är det väsent-

ligt att vårdpersonalen förstår de närståendes upplevelser och reaktioner under vårdti-

den och vilka problem som de ställs inför i hemmet. Enligt Socialstyrelsen (2000) är 

den svagaste länken i vårdkedjan när patienten byter vårdgivare, när patienten och den 

närstående möter en ny organisation. Närståendestöd bör finnas inom alla vårdnivåer 

genom hela vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2000, s. 20, 35). 

 

Efter sjukhusvistelse och rehabilitering återvänder ca tre fjärdedelar av strokepatienter-

na till sina egna hem. Omvårdnadsbehovet är stort för många vid utskrivningen. Mer 

än hälften uppger att de ännu efter två år är beroende av stöd från sina närstående 

(Riks-Stroke, 2002, s. 12-14). Vårdande närstående kan ställas inför problem som att 

den som kommer hem efter en sjukhusvistelse till följd av stroke har kognitiva nedsätt-

ningar, personlighetsförändringar och emotionella problem. Dessa problem upplevs 

som en stor påfrestning (Han & Haley, 1999; Van den Heuvel, De Witte, Schure, San-

derman & Meyboo-de Jong, 2001).  

 

Vi har under 10 år arbetat med omvårdnad och rehabilitering av personer med stroke 

och har därigenom mycket kontakt med deras närstående. Vid en uppföljning av perso-

ner med stroke och deras närstående på vår enhet framkom det att de närstående efter 

hemkomsten kände sig utelämnade. De visste inte vart de skulle vända sig när de be-

hövde hjälp och stöd. Vi har ofta mött deras oro inför framtiden vid utskrivningsplane-

ringen. Utifrån den beskrivna uppföljningen och vårt arbete har följande frågor upp-



 5

stått; Hur påverkas de närståendes situation vid insjuknandet? Vilka problem ställs de 

närstående inför? Hur kan vi som sjuksköterskor stödja de närstående? Genom att få 

mera kunskap om närståendes upplevelser antar vi att vi som sjuksköterskor på ett bätt-

re sätt kan stödja de som drabbas av stroke och deras närstående under vårdtiden och 

inför utskrivningen. Syftet med denna litteraturstudien är att beskriva upplevelser hos 

närstående till personer som drabbats av stroke från insjuknandet och under de första 

åren i hemmet.  

 

 

Metod  
 

Litteratursökning 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes via databaserna MEDLINE, 

CHINAL, PsycINFO och Academic Search. Sökorden som användes var stroke, quali-

tative, caregivers, spouses, life-story, living with, lived experience och experience. Yt-

terligare artiklar valdes ut från referenslistorna i de funna artiklarna. Begränsningen för 

sökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och publicerade i refereegrans-

kade tidskrifter. Artiklarna som valdes ut var från år 1991 och till år 2002. Sökningen 

resulterade i att 40 artiklar beställdes, av dessa användes 12 artiklar som vi ansåg mot-

svarade syftet (Tabell 1). 

 

Analys 

Innehållsanalys är en metod som på ett objektivt sätt söker kunskap och förståelse för 

det fenomen som studeras. Fenomenen beskrivs utifrån mening, konsekvens och kon-

text (Downe-Wamboldt, 1992). Vid kvalitativ innehållsanalys analyserar forskaren in-

nehållet i en text för att få fram teman och mönster. De kan vara nedskrivna berättelser 

som dokumenterats med hjälp av videokamera, bandspelare eller redan skrivna doku-

ment (Polit & Hungler, 1999, s. 251; Downe-Wamboldt, 1992). Teman och mönster 

som liknar varandra sammanställs i ett kategorisystem (Burnard, 1991). Artiklarna i 

studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats dvs. vi efter-
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strävade att beskriva det synliga, det faktiska innehållet i texten (jfr. Downe-

Wamboldt, 1992).  

 

I vår studie utgick vi från Burnards (1991) innehållsanalys men använde oss inte av 

alla stegen i hans beskrivning. Artiklarna lästes flera gånger med syftet för studien i 

åtanke och för att få en bild av materialet. Textenheter som motsvarade syftet markera-

des och numrerades i originalmaterialet för att vi lättare skulle kunna återvända till 

dem. Textenheterna sammanställdes kondenserades och skrevs om till att-satser. Däref-

ter gjordes en kodning med hjälp av färgmarkering av de olika att-satserna. Dessa kod-

ningar fördes samman och utmynnade i sexton preliminär kategorier som sedan slogs 

ihop till fem huvudkategorier vilka utgör resultatet (Tabell 2). Under arbetets gång 

gjordes återkopplingar till originalmaterialet och syftet för att minska risken för tolk-

ning och informationsförlust.  

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Béthoux et al., 
1996 

Kvalitativ / 
Kvantitativ 

9 strokepatien-
ter och deras 
maka eller 
make  

En intervju 
med skatt-
ningsskalor och 
en öppen inter-
vju 

Fysisk, psykisk och social bör-
da, ekonomiska och äktenskap-
liga konsekvenser hos de när-
stående 
 
 

Brereton et al., 
2000 

Kvalitativ 2 män och fem 
kvinnor gifta 
med stroke pa-
tienter 

Semistrukture-
rade intervjuer, 
innehållsanalys 

De närståendes önskan att för-
stå vad som hade hänt, att de 
fick söka information själva, en 
önskan att vara kompetent som 
vårdare, brist på stöd i den nya 
rollen 
 

Brereton et al., 
2002 

Kvalitativ 14 närstående, 
6 män, 8 kvin-
nor. Gifta med 
eller barn till 
stroke patien-
ten.  

Semistrukture-
rade djupinter-
vjuer, inne-
hållsanalys 

De närstående hade ett ”sökan-
de” beteende för att få känna 
kompetens, tillförsikt och sä-
kerhet i att vårda och för att 
förstå de framtida kraven som 
de ställs inför.  
  

Dowswell et 
al., 2000 

Kvalitativ 30 strokepati-
enter och 15 
närstående 

Semistrukture-
rade intervjuer 

Behov av information och för-
värvande av färdigheter för 
kunna vårda 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)  
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Forsberg-
Wärleby et al., 
2002 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

62 hustrur, 21 
män till 
strokepatienter 

Semistrukture-
rade intervjuer, 
öppna frågor 
och skattnings-
skalor  

Upplevelse av sjukdomens på-
verkan på framtida hälsan, 
upplevelse av förändringar i 
dagliga aktiviteter, roller och  
livssituationen, upplevelse av 
sin egen förmåga att klara situ-
ationen. 
 

Grant et al., 
1997 

Kvalitativ 10 närstående, 
släkt eller gifta 
med strokepati-
enten 

Semistrukture-
rade intervjuer, 
öppna frågor 
och en komple-
tande telefonin-
tervju 

De identifierade olika förluster 
som de närstående upplevde; 
av tidigare roller i familjen, 
den egna autonomin, relationer 
till andra familje- 
medlemmar samt rädsla att inte 
klara förändringarna stroken 
medförde. 
 

Hartke et al., 
2002 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

123 maka/make 
till strokepati-
enter 

Telefonintervju 
med strukture-
rade skalor 
samt en öppen 
avslutningsfrå-
ga 

14 olika problemområden  som 
graderades efter frekvens och 
svårighetsgrad. Att den sjuke 
inte var tillmötesgående var det 
minst frekventa problemet men 
det som upplevdes som svårast.
 

Kerr et al., 
2001 

Kvalitativ 22 par patient -
vårdare.  

Intervjuer med 
intervjuguide, 
kvantifiering av 
förluster.  

Att de närstående fick göra sto-
ra fysiska och emotionella 
uppoffringar, att de närstående 
inte fick adekvat förberedelse 
för utskrivningen. 
 

Mc Lean et al., 
1991 

Kvalitativ 20 patienter 
och 20 närstå-
ende, 
make/maka el-
ler annan släk-
ting 

Semistrukture-
rade intervjuer, 
innehållsanalys 

Efterfrågan på mer information 
om stroke och rådgivning an-
gående omvårdnads- problem. 
 
 
 
 

Secrest, 2000 Kvalitativ 8 kvinnor, 2 
män varav 8 
maka/make, 1 
mor, 1 dotter 

Djupintervjuer 
med feno-
menologisk an-
sats. 

Erfarenheten av att vara vårda-
re grundas i livsvärlden, från 
detta framträdde fyra teman, 
livets skörhet, vaksamhet, och 
förlust/ansvar. 
 

Simon et al., 
2002 

Kvalitativ Ändamålsenligt 
urval med 8 
närstående 

Djupintervjuer, 
innehållsana-
lys.  

Fyra viktiga områden för när-
stående: information och ut-
bildning; tillgång till praktisk 
hjälp; förmåner, samordning, 
tillgång till service samt att 
rådfråga och ta hänsyn till den 
närstående.  
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Zwygart-
Stauffacher et 
al., 2000 

Kvantitativ 281 strokepati-
enter och 223 
närstående 

Enkät per post De listade vilka behov som 
upplevdes som viktigast för pa-
tienter och närstående, det vik-
tigaste behovet var att få in-
formation. 
 

 

 

Resultat 
 

Resultatet beskrivs i löpande text och illustreras med citat ur texterna. Vid analysen 

framkom 5 kategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

 

Att förstå vad som har hänt 

Att vilja vara involverad och bli sedd 

Att upptäcka och inte känna sig förberedd för de nya krav man ställs inför 

Att inse och anpassa sig till att livet förändrats 

Att behöva men sakna stöd för att orka fortsätta 

 

 

 

Att förstå vad som har hänt 

När någon drabbas av stroke kommer det plötsligt och oväntat för de närstående. Hela 

situationen upplevs som överväldigande det är något som de aldrig har ställts inför ti-

digare (Grant & Davis, 1997). I början upplevde alla osäkerhet och förvirring över det 

som hade hänt och över hur det skulle bli i framtiden. I det här skedet blev de närståen-

de också medvetna om livets skörhet och att livet inte kan tas för givet (Brereton & 

Nolan, 2000; Secrest, 2000). 
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They gave us no promise… I was scanned to death - you never know. 
(Secrest, 2000, s. 96) 

 

Life is fragile… you can’t take it for granted. (Secrest, 2000, s. 96) 

 

För att finna sig till rätta i den nya situationen utryckte de närstående ett stort behov av 

att förstå (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 2002). För att få denna förståel-

se var de i behov av information. Det som närstående upplevde som väsentligt att få 

veta var vad stroke är, vad den kunde leda till och vilka behandlingar som fanns (Bre-

reton & Nolan, 2000;. McLean, Roper-Hall, Mayer & Main, 1990; Simon & Kumar, 

2002; Zwygart-Staffacher, Lindquist & Savik, 2000). Ofta var det svårt att få denna in-

formation vilket ledde till frustration, stress och oro inför det okända hos många när-

stående. Det ledde även till att de själva försökte söka information (Brereton & Nolan, 

2000; Brereton & Nolan, 2002; Grant & Davis, 1997). Många upplevde även att de 

fick information i ett skede då de inte var redo att ta emot den. De behövde tid tillsam-

mans med vårdpersonalen för att kunna ta till sig informationen och för att få prata om 

vad som hade hänt. Behovet av att förstå upplevdes som störst direkt efter insjuknandet 

men kvarstod även efter utskrivningen (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 

2002; Zwygart-Stauffacher, Lindquist & Savik, 2000).  

 

You need to know what a stroke is and what it does to a person and… 
What to expect… and I think you need to know from day 1. (Brereton & 
Nolan, 2000, s. 502). 

 

The nurse said, ”You do know he’s had a stroke, don’t you? I said ” 
Yes” and she left it at that, but I didn’t know what a stroke was. So I had 
to send for some books… (Brereton & Nolan, 2000, s. 502) 

 

 

Att vilja vara involverad och bli sedd.  

De närstående önskade att få vara mer involverade i vården på sjukhuset men upplevde 

sig ofta utestängda och utanför teamet som vårdade den sjuke. Det kunde innebära att 

de gavs information och fick delta i vården endast på egen begäran. De upplevde att de 

borde få vara lika involverade som personalen eftersom de var närvarande på sjukhuset 
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den mesta av tiden (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 2002; Simon & Ku-

mar, 2002). 

 

I feel cross… that I am being shut out of his treatment… (Brereton & 
Nolan, 2002, s. 28) 

 

I am in the same room most of the time. I really do feel that I am as much 
involved in [husbands] care as anybody. (Brereton & Nolan, 2002, s. 28) 

 

För att bli mera involverade försökte de närstående förmedla sin kunskap om den sjuke 

till vårdpersonalen (Brereton & Nolan, 2002). De ville att vårdpersonalen skulle ta del 

av den djupa kunskap som de hade om personen som blivit sjuk och deras gemensam-

ma levnadshistoria. De önskade att vårdpersonalen skulle ha frågat dem till råds om 

den sjuke. Det skulle ha underlättat för dem som närstående, för vårdpersonalen och 

för den sjuke (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 2002; Simon & Kumar, 

2002). Närstående upplevde att vårdpersonalen inte tog tillvara den kunskap de hade 

utan de fick hela tiden söka erkännande för sin specifika kunskap. Genom att inte få 

dela med sig av sin kunskap upplevde de att deras kompetens blev förbisedd. När kun-

skapen inte togs tillvara och kom den strokesjuke tillgodo upplevde de närstående ilska 

och frustration samt oro över att vårdkvalitén skulle försämras. Detta gjorde också att 

de kände att vården var bortom deras kontroll (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & 

Nolan, 2002).  

 

I’m putting food in my mother’s mouth that I know she doesn’t like… a 
lot of dignity goes.  (Brereton & Nolan, 2002, s. 27) 
 

I think nurses need to know what type of person they’re dealing with, 
which no-one asked me…(Brereton & Nolan, 2000, s. 504) 

 

Närstående sökte erkännande för sina egna behov, men kände ofta att deras behov kom 

i skymundan av den sjukes. Det ledde till att vissa närstående upplevde att de inte fanns 

som egen person och att de inte hade några rättigheter. Bristen på uppmärksamhet för 

de närståendes behov och vårdpersonalens misslyckande i att ta tillvara närståendes 
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kunskap ledde till att de kände sig osynliga (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & No-

lan, 2002; Hartke & King, 2002). 

 

Sometimes I feel that I’m not a person. I don’t have any rights. They 
don’t think about me. My needs come way behind my husbands needs. 
(Hartke & King, 2002, s. 24) 

 

 

Att upptäcka och inte känna sig förberedd för de nya krav man ställs inför  

För många var det när den strokesjuke kom hem som de upptäckte hela innebörden av 

att vara närståendevårdare, vilket ansvar som las på dem och vilka krav som ställdes på 

dem. Med tiden förstod de att mycket av det som skulle göras gjorde de nu som vårda-

re (Brereton & Nolan, 2000; Forsberg-Wärleby, Möller & Blomstrand, 2002). De när-

stående som hade varit involverade i omvårdnaden redan på sjukhuset kände sig tryg-

gare i sin vårdarroll när de kom hem (Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 

2002). Den stora och oväntade förändringen som det innebar att vårda en svårt sjuk i 

hemmet var för många till en början svår att hantera (Grant & Davis, 1997). 

 

But you don’t realize you’ve got it to do until things gradually progress 
as time’s going and you’ve everything to do… So you’ve everything, eve-
rything there is to do now, you have to do it as a carer. (Brereton & 
Nolan, 2000, s. 502) 

 

…if I’d just went to visit and not seen the other side of things, that would 
have hurt me when he got home. (Brereton & Nolan, 2000, s. 503) 

 

It was a big change for all of us. When you don’t expect a big change like 
that it is hard to cope with, especially to begin with… (Grant & Davis, 
1997, s. 45) 

 

Några av de krav som de närstående ställdes inför var att fatta beslut som de inte var 

vana vid i det dagliga livet. De skulle också lösa problem rörande den sjukes omvård-

nad, vilket många upplevde osäkerhet inför. De oroade sig för om de beslut de fattade 

var det som var bäst för den sjuke. Många oroade sig också över hur de fysiskt skulle 

klara situationen. Oron ledde till mental stress och stor rädsla att göra fel. De närståen-
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de behövde känna trygghet i att den omvårdnad de gav var adekvat och inte försenade 

tillfrisknandet. Tryggheten ökade med ökad kunskap om sjukdomen (Brereton & No-

lan, 2000; Brereton & Nolan, 2002; Grant & Davis, 1997; Kerr & Smith, 2001).  

 

I’ll bee the one making decisions now. I’ve never been happy making de-
cisions… I don’t really like that. (Brereton & Nolan, 2002, s. 26) 

 

I didn’t know what to do and his blood sugar was not working properly 
and it was awful… mental stress as well as the physical because you 
don’t know if what you have done is right and you don’t know what the 
outcome is going to be… I’m so afraid I’m not getting it right. (Grant & 
Davis, 1997, s. 45 - 46) 

 

Carers´ confidence increased when they had a good knowledge about 
stroke, the stroke survivors problems, and where and how to access help 
(Brereton & Nolan, 2002, s. 28) 
 

Närstående efterlyste information, praktiska råd och handledning redan på sjukhuset 

för att vara väl förberedda för de krav de ställs inför i hemmet. De upplevde stor brist 

på möjlighet till förberedelse (Brereton & Nolan, 2002). I hemmet upplevdes även brist 

på handledning och uppföljning, de närstående hade önskat att någon hade tagit kon-

takt med dem efter hemkomsten. Mycket av informationen gavs på sjukhuset, då hade 

de som närstående inte kunskapen att ställa frågor utan dessa kom först i hemmet i den 

nya situationen. De kände att de inte visste vem de skulle fråga och vilken hjälp som 

fanns tillgänglig och kunde därför heller inte be om hjälp (Brereton & Nolan, 2000; 

Brereton & Nolan, 2002; Kerr & Smith, 2001; Simon & Kumar, 2002). 

 

He actually came out sooner than I thought… I was nowhere near ready. 
I didn’t any preparation [for caring]. (Brereton & Nolan, 2002, s. 28) 
 

It’s total different ballgame when you get home… initially you could do 
with somebody coming in and showing you and giving you a bit of help 
and advice on what to do. (Brereton & Nolan, 2000, s. 504) 
 

You don’t know what is available and you don’t get things without asking 
for them – like the transport. If you don’t know it’s there how can you ask 
for it? (Simon & Kumar, 2002, s.159) 



 13

 

De närstående fick lära sig av andra i samma situation och genom att pröva sig fram. 

De kände att de blev lämnade att klara sig själva ( Kerr & Smith, 2001; McLean et al., 

1991). Det här ledde till att de närstående kände utanförskap och att ingen såg deras 

behov. Detta underminerade självförtroendet och skapade känsla av otillräcklighet 

(Brereton & Nolan, 2000; Brereton & Nolan, 2002). Ofta tas det från sjukvårdens sida 

för givet att den närstående ska vårda den strokesjuke i hemmet. De upplevde att de 

inte blev tillfrågade om de ville eller kunde vårda (Kerr & Smith, 2001). De närstående 

kände moralisk och känslomässig plikt att vårda trots alla svårigheter de upplevde och 

att livet helt skulle komma att förändras (Brereton & Nolan, 2000).  

 

There was a lot of trial and error at the beginning. I had to work out 
what was the best way to get her in and out of the bed and once when she 
was in bed, she couldn’t turn over. (Kerr & Smith, 2001, s. 432) 

 

They took for granted that I would look after him. I mean I’m not getting 
any younger, I will bee 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) 

 

 

Att inse och anpassa sig till att livet förändras 

I ett flertal studier (Béthoux, Calmers, Gautheron & Minaire, 1996; Dowswell et al., 

2000; Kerr & Smith, 2001; Secrest, 2000) beskrev de närstående att efter en tid i hem-

met förändrades livet. De upplevde att livet stannade av, de förlorade sin tidigare livs-

stil och sådant de hade gemensamt med den sjuke. De närstående upplevde att de förlo-

rade en aspekt av den person de kände och älskade genom sjukdomen. Den sjuke förlo-

rade fysiska, psykiska, sociala och andliga funktioner, vilket ökade ansvaret för den 

närstående. Den sjuke kunde upplevas som en helt annan person, vilket ledde till en 

stor sorg hos de närstående. En närstående uttryckte att hon kände främlingskap inför 

sin make på grund av de stora förändringarna. Det som var svårast att leva med var 

emotionella förändringarna och asocialt beteende hos den sjuke (Béthoux et al., 1996; 

Hartke & King, 2002; Secrest, 2000).  
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Life has just really more or less come to a standstill. It’s not going to 
be… it’s not going back to the same as before. It never will. It’s there, 
and this is after and that was before. (Dowswell et al., 2000, s. 511)  
 

He’s very moody. If you say something he doesn’t like, he’ll blow of the 
handle. If I tell him to do something, he gets angry. His temper is worse. 
(Hartke & King, 2002, s. 24) 

 

En stor förändring som många närstående upplevde var att balansen i relationen för-

ändrades på något sätt. De kände oro, skuld och tvivel över om de skulle klara av att 

vara både närstående och vårdare och över att kunna skilja på dessa roller. Genom att 

vara både maka/make och vårdare upplevde de att det var svårt att hitta balans i rela-

tionen mellan beroende och oberoende. När rollförändringarna kändes påtvingade upp-

levde de närstående, stress, hjälplöshet och frustration. (Brereton & Nolan, 2002; 

Dowswell et al., 2000; Grant & Davis, 1997; Hartke & King, 2002; Secrest, 2000). I en 

studie av Béthoux et al. (1996) uppgav alla närstående att det äktenskapliga samlivet 

försämrats. Några studier visade att närstående kände större samhörighet med sin 

make/maka. En närstående beskrev att den sjuke hittade nya intressen som de kunde 

ägna sig åt tillsammans. Några kände livstillfredsställelse trots att livet förändrades. 

(Dowswell et al., 2000; Secrest, 2000).  

 

One daughter noted ”I’ve gone from child to parent, while a wife stated, 
”Now I play mom”. (Secrest, 2000, s. 97) 
 

“ I seem to be there for him… sometimes to much.” (Hartke & King, 
2002, s. 29) 
 

 

En annan förändring de närstående upplevde var att de ständigt måste vara vaksamma, 

dels för att de kände att de inte riktigt kunde lita på att den sjuke skulle klara sig själv, 

dels av rädsla för återinsjuknande. Denna vaksamhet gjorde att de närstående upplevde 

att det var viktigt att hålla kontakten med den sjuke även om de lämnade hemmet. Det-

ta gjorde att de aldrig mentalt kunde slappna av från omvårdnaden (Forsberg-Wärleby 

et al., 2002; Hartke & King, 2002; Secrest, 2000). När minnet sviktade hos den stroke-

sjuke ökade vaksamheten hos de närstående. Genom att minnet sviktade förlorade de 
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även en del av sitt gemensamma förflutna. Detta innebar att de närstående fick förvalta 

den sjukes minnen av sitt förflutna, gemensamma minnen och stå för kontinuiteten i re-

lationen. Närstående upplevde en emotionell dimension av vaksamheten, det var smärt-

samt att se den sjuke kämpa i den nya situationen. De tittade även efter tecken på fram-

steg och kände stolthet över de prestationer som den sjuke klarade (Secrest, 2000). 

 

I worry about what could happen to him. If he isn’t feeling well, I worry 
about it. I try not to leave him alone. We always have telephone contact. 
(Hartke & King, 2002, s. 24) 
 

…she provides the memory for her husband, as well as for them as a 
couple. The PSP provides the continuity that is lost for the stroke survi-
vor…(Secrest, 2000, s. 97) 
 

“It’s heartbreaking… to watch them struggle every day.” 
“There’s a sadness.” (Secrest, 2000, s. 96) 

 

Den sjukes behov ledde till begränsningar i det sociala livet och en förändring i relatio-

nerna till övriga familjemedlemmar. Närstående kunde inte träffa sina vänner och sin 

släkt som tidigare. Fritidsaktiviteterna minskade dramatiskt. De upplevde att de inte 

hade någon tid för sig själv, speciellt möjligheten till spontana aktiviteter försvann. De 

som hade en egen familj samtidigt som de vårdade sin mor eller far upplevde att de 

fick försaka den egna familjen. Detta skapade slitningar i den egna familjen och en 

känsla av att inte räcka till (Bréthoux et al., 1996; Forsberg-Wärleby et al., 2002; Grant 

& Davis, 1997; Hartke & King, 2002; Kerr & Smith, 2001). Begränsningen i det socia-

la livet ledde till att de närstående kände sig ensamma, isolerade och bundna till hem-

met (Kerr & Smith, 2001.)  

 

…”not having time for my self or the spontaneity to do something like go-
ing out to lunch with a friend” (Hartke & King, 2002, s. 24) 
 

My family has suffered. There have been arguments and lots of stress. 
You are getting pulled in different directions. It can cause a lot of fric-
tion. (Kerr & Smith, 2001, s. 434) 

 

 



 16

Att behöva men sakna stöd för att orka fortsätta  

Att vara vårdare till en person med stroke innebar för de närstående att de hade dygnet 

runt ansvar som i längden upplevdes både fysiskt och emotionellt tungt (Hartke & 

King, 2002). För att orka fortsätta vårda var de i stort behov av stöd i olika former. De 

hade behov av emotionellt, praktiskt och ekonomiskt stöd samt information om hur 

man får tillgång till detta. Här fanns en stor brist, de närstående visste inte vem de skul-

le vända sig till. Många efterlyste en namngiven person att vända sig till och informa-

tion om hur systemet fungerar samt vem som gör vad. Närstående uttryckte behov av 

regelbunden uppföljning och rutinmässiga kontakter från sjukvården, för att få prata 

med någon om sina problem och för att få uppbackning och självförtroende för att orka 

fortsätta. (Brereton & Nolan, 2002; Kerr & Smith, 2001; Simon & Kumar, 2002; Zwy-

gart-Stauffacher et al., 2000). Många upplevde en stor brist på stöd och det stöd de fick 

var inte kontinuerligt och därför kunde de inte lita på då det. De närstående fick lägga 

ner mycket tid och kraft på att söka och få den hjälp de var i behov av. Även efter en 

längre tid i hemmet upplevde de att ingen brydde sig om hur de klarade sig vilket gjor-

de att de kände sig helt övergivna (Kerr & Smith, 2001; Simon & Kumar, 2002). 

 

It’s like a life sentence with no remission, that’s how bad it is. It’s 24 
hours a day, seven days a week. And that’s where the frustration sets in, 
you never get a break. (Kerr & Smith, 2001, s. 433) 
 

You need confidence, you need back-up. It’s about them [professionals] 
sharing their knowledge with you so that you feel confident to keep go-
ing. (Brereton & Nolan, 2002, s. 29) 

 

För att möta behovet av emotionellt stöd upplevde de närstående att de behövde någon 

utomstående att prata med, helst någon som hade liknande erfarenheter. De kände ofta 

utanförskap för att de upplevde att andra inte förstod hur de hade det. Information i 

strokegrupper upplevdes som relevant och praktiskt användbart. Många tyckte att det 

var betydelsefullt att få prata om sina upplevelser med likasinnade och ”få det ur sig” 

för att orka fortsätta (Grant & Davis, 1997; Kerr & Smith, 2001; Secrest, 2000; Simon 

& Kumar, 2002).  
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What you need is people like you’re self where I can sit and talk about 
it… get it out of my system… you can talk to a stranger better. You can 
put your feelings out. (Kerr & Smith, 2001, s. 433) 

 

De närstående behövde stöd i form av praktisk hjälp, hjälpmedel och möjlighet till av-

lastning, men de upplevde att det var svårt att få tillgång till detta. De som hade till-

gång till tillfällig avlastning upplevde det som mycket positivt och de var rädda för att 

den hjälpen skulle dras tillbaka. Även några timmars avlastning ansågs som värdefullt. 

De närstående upplevde att de fick mycket hjälp i början men sedan drogs den tillbaka. 

En del närstående hade svårt att acceptera hjälp utifrån, för att de var vana att göra all-

ting själv, andra för att de upplevde att de svek sitt ansvar. En vanlig orsak till att tacka 

nej till hjälp i hemmet, trots att de behövde den, var att hemhjälpen inte kom på de ti-

der de hade utlovat. Detta gjorde att de sökte hjälp endast i nödfall (Grant & Davis, 

1997; Kerr & Smith, 2001; McLean et al., 1991; Simon & Kumar, 2002).   

 

If I’m going to continue I will need a break, to get her into daycare or 
something like that. It would be good for her as well, it would give her 
more interests. (Kerr & Smith, 2001, s. 434) 
 

They [home care services] did their job very well, the only problem was 
the timing. You would have a schedule for the week and they would not 
usually come on the time that it said on the schedule. (Simon & Kumar, 
2002, s. 161) 

 

Brist på information rörande ekonomiskt stöd och rådgivning samt att de närstående 

inte visste vart de skulle vända sig var en källa till oro för många. De beskrev ökade 

kostnader i samband med insjuknandet och vid utskrivningen från sjukhuset. En del 

uppgav att de inte hade råd att anlita hemhjälp eller göra ombyggnationer, vilket ökade 

deras börda (Béthoux et al., 1996; Brereton & Nolan, 2000; Kerr & Smith, 2001; Si-

mon & Kumar, 2002).  

 

…carers perceived a lack of financial support. …they had not received 
the benefits they were entitled to… or information about benefits. (Kerr 
& Smith, 2001, s. 433) 
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När bördan blev för tung upplevde de närstående att den fysiska hälsan påverkades ne-

gativt. De kände sig hela tiden fysiskt och psykiskt trötta och utmattade. Tiden räckte 

aldrig till, nattsömnen blev störd. Förmågan att klara situationen tänjdes till bristnings-

gränsen. En närstående utryckte det som att hon var helt utsjasad och emotionellt tömd 

(Grant & Davis, 1997; Kerr & Smith, 2001; McLean et al., 1991; Secrest, 2000). I en 

studie (Simon & Kumar, 2002) uppgav de närstående att de upplevde att det inte togs 

tillräcklig hänsyn till deras hälsa när hjälpbehovet planerades. Det ledde till att de när-

stående ständigt kände oro för framtiden och hur det skulle gå för den sjuke om deras 

egen hälsa sviktade (Hartke & King, 2002; Secrest, 2000; Simon & Kumar, 2002). 

 

I’m exhausted when I go to bed and I’m exhausted when I get up in the 
morning. When I get up I just have to tell my self that I’m not tired. (Kerr 
& Smith, 2001, s. 433) 
 

”There is a certain anxiety, I’m 73 shortly and if I was become ill I 
would need a back up because he cant manage for himself.” (Simon & 
Kumar, 2002, s. 161) 

 

Många närstående upplevde att de trots den svåra situationen kunde hitta vägar för att 

orka fortsätta. Detta kunde vara att bara få en stund helt för sig själv, få göra någonting 

spontant utan att alltid behöva planera. Bara en kort tids lättnad från ansvaret gjorde att 

de närstående kunde klara sig en lång tid (Hartke & King, 2002; McLean et al., 1991). 

När en tid hade gått kunde några närstående uppleva livstillfredsställelse och bygga 

upp ett nytt liv tillsammans (Dowswell et al., 2000)  

 

We really had a wonderful life together… it’s just destroyed it com-
pletely, as it was. But we’ve built a new one, yes. (Dowswell et al., 2000, 
s. 511) 
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Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser hos närstående till perso-

ner som drabbats av stroke från insjuknandet och under de första åren i hemmet. Tolv 

artiklar lästes och analyserades med innehållsanalys. Analysen utmynnade i fem kate-

gorier; Att förstå vad som har hänt, Att vilja vara involverad och bli sedd, Att upp-

täcka och inte känna sig förberedd för de nya krav man ställs inför, Att inse och anpas-

sa sig till att livet förändrats, Att behöva men sakna stöd för att orka fortsätta.  

 

Under arbetet med analysen framkom en röd tråd som länkade samman de olika kate-

gorierna och följde ett förlopp som kan jämföras med Cullbergs (1992) teori om kris-

utveckling. När en person insjuknar i stroke kommer det plötsligt och oväntat och de 

närstående i vår studie beskrev att de hamnade i ett tillstånd av förvirring och osäker-

het. Under de första timmarna som kan utsträcka sig till dagar efter en traumatisk hän-

delse inträffar det som Cullberg kallar chockfasen. Under den tiden försöker individen 

hålla verkligheten ifrån sig och har svårt att ta till sig vad som har hänt (Cullberg, 

1992, s. 143).  

 

Vår studie visar att många närstående upplevde att de fick mycket information i ett 

skede då de ännu inte var redo att ta emot den. Braithwaite och McGown (1993) anser 

att det finns risk för att närstående får för lite information då vårdpersonalen utgår från 

att de inte kan ta till sig denna när de är emotionellt instabila. De närstående i vår stu-

die utryckte ett behov av att få tid tillsammans med personalen för att få prata om det 

som hade hänt för att förstå och komma ifrån förvirringen och osäkerheten de kände. 

Forsberg-Wärleby, Möller och Blomstrand (2002) såg att känslan av samanhang var 

viktigt för de närståendes upplevelse av hur det framtida livet skulle gestalta sig. Det 

är viktigt att sjuksköterskan stödjer de närstående i att få en känsla av meningsfullhet, 

begripbarhet och hanterbarhet för att förstå vad som har hänt och vilka konsekvenser-

na kan bli (Forsberg-Wärleby et al., 2002). 
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Resultatet i vår studie visade att när den första chocken släppte och de närstående bör-

jade förstå ville de vara involverade i den sjukes omvårdnad, men de upplevde att vår-

den var bortom deras kontroll. Studier visar att de närståendes närvaro är av stor bety-

delse redan under de första dagarna. För den sjuke är denna period oftast i ett töcken 

och de är beroende av sina närstående för att få vetskap om och förståelse för vad som 

hänt (Häggström, Axelsson & Norberg, 1994; Kirkevold, 2002). De närstående i vår 

studie ville förmedla den djupa kunskap de hade om den sjuke för att den kunskapen 

skulle komma den sjuke till godo och underlätta för vårdpersonalen. Flera studier visar 

att närstående har en viktig roll i omvårdnaden och rehabiliteringen, de påverkar den 

sjukes emotionella reaktioner, hur framgångsrik rehabiliteringen blir och möjligheten 

att återgå till hemmet (Evans et al., 1992; Glass, Matchar, Belyea & Feussner, 1993). 

Nilsson, Jansson & Norberg (1997) anser att de närståendes närvaro hjälper den stro-

kesjuke att behålla sin identitet. Författarna menar att om de närstående ändrar på sin 

bild av den sjuke eller sitt förhållningssätt mot den sjuke ökar risken för identitetsför-

virring.  

 

Vår studie visar att för vissa närstående kom reaktionen först när de kom hem och 

upptäckte hela innebörden av att vara närståendevårdare. På sjukhuset var de fortfa-

rande till en del skyddade från den verklighet som vardagen i hemmet utgjorde. Enligt 

Cullbergs (1992, s.143) kristeori börjar reaktionsfasen när den krisdrabbade tvingas 

öppna ögonen och se verkligheten. Resultatet av vår litteraturstudie kan förstås som att 

dessa närståendes reaktionsfas började, när den sjuke och den närstående skulle börja 

sitt gemensamma liv efter stroken i hemmet. De närstående i vår studie upptäckte vid 

hemkomsten vilka krav de ställdes inför. Det ledde till mental stress, rädsla att göra 

fel, otrygghet och utanförskap. Enligt Cullbergs (1992, s. 144) kristeori sker det under 

denna fas en psykisk omställning som har till uppgift att integrera verkligheten på ett 

så funktionell sätt som möjligt.  

 

I vår studie upplevde de närstående att de var dåligt förberedda för den nya situatio-

nen. Andra studier visar att närstående till personer med kroniska sjukdomar upplevde 

att de inte hade fått någon praktiskträning eller information innan hemgången utan 
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kände att de fick klara sig så gott det gick (Chamber, Ryan & Connor, 2001), de ansåg 

att de skulle ha klarat sig bättre i den nya situationen med mer information (Casas, 

1989). Evans, Matlock, Bishop, Stranahan och Pederson (1988) visade i sin studie att 

undervisning och rådgivning till närstående förbättrade möjligheten för familjen att 

fungera. 

 

Efter en tid i hemmet började de närstående i vår studie att inse och försöka acceptera 

att livet förändrats. Enligt Cullbergs (1992, s.152) kristeori börjar individen under be-

arbetningsfasen återigen vända sig mot framtiden och acceptera förändringen samti-

digt som de försöker komma in i nya sociala roller. Denna fas kan pågå under flera år. 

De närstående i vår studie upplevde det svårast att acceptera emotionella förändringar 

hos den sjuke. Att få hem en person vars personlighet totalt förändrats ledde till stor 

sorg. Chambers et al. (2001) beskriver liknande svårigheter och att närstående till kro-

niskt sjuka upplevde att det inte fanns några lösningar på hur de skulle bemöta de 

emotionella förändringarna som sjukdomen medförde. De hade lärt sig att acceptera 

och hitta egna copingstrategier. 

 

De närstående i vår studie upplevde dygnet runt ansvar vilket var fysiskt och emotio-

nellt tungt. Vi fann att de upplevde stor brist på både emotionellt, praktiskt och eko-

nomiskt stöd. De saknade någon att vända sig till. Andra studier bekräftar att närståen-

de till personer med stroke och andra kroniska sjukdomar upplevde den psykosociala 

bördan på liknande sätt (Thommessen et al., 2002), de upplevde konstant trötthet, 

sorg, stress, depression, och både fysisk och emotionell utmattning, problem med eko-

nomin och tillgängligheten till familjestöd (Chambers et al., 2001; Tell, Duncan & Lai, 

2001; Wright, Hieckey, Buckwalter, Hendrix & Kelechi, 1999).  

 

Ekonomin var en källa till oro för många närstående i vår studie vilket överensstäm-

mer med andra studier där de närstående beskriver att ekonomin försämrades och de 

inte fick tillgång till ekonomisk rådgivning eller de förmåner de hade rätt till (Cham-

bers et al., 2000; Simon & Kendrick, 2002). Vi har inte kunnat jämföra våra resultat 
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mot svenska studier som bekräftar eller motsäger våra resultat, men genom våra erfa-

renheter upplever vi att det här är även ett problem i det svenska välfärdssamhället.  

 

Några närstående i vår studie kände livstillfredsställelse och kunde bygga upp någon-

ting nytt istället för det som hade varit. För att de närstående ska kunna komma vidare 

i sin krisbearbetning och komma igång med nyorienteringsfasen behöver de stöd (jfr. 

Cullberg, 1992, s. 152) Under denna sista fas som inte har något egentligt slut beskri-

ver Cullberg (1992, s. 154) att individen ska försöka ersätta det som har gått förlorat 

med någonting nytt.  

 

Resultatet av vår studie kan ha påverkats av vårt urval av artiklar eftersom vi gick in 

denna studie med erfarenheter av omvårdnad av den här patientgruppen och deras när-

stående. Vi har försökt vara neutrala i vår sökning men ändå kan vår förförståelse göra 

att vi valde ut artiklar som motsvarade det vi väntade oss att finna. Vi har bara hittat en 

svensk artikel och den tillförde mycket lite till resultatet, vilket gör att det är svårt att 

jämföra resultatet med svenska förhållanden. De tolv artiklarna som ingår i detta arbe-

te kommer från fem olika länder, både från USA och Europa med både landsbygd och 

storstad representerade vilket ger en viss spridning i materialet.  

 

De frågor vi ställde oss var: Hur påverkas de närståendes situation vid insjuknandet? 

Vilka problem ställs de närstående inför? Hur kan vi som sjuksköterskor stödja de när-

stående? De problem den närstående ställdes inför var omfattande och komplexa. 

Genom resultatet kan vi på ett bättre sätt förstå och stödja de närstående i deras situa-

tion. I vår litteratur studie fann vi att de närståendes upplevelser följde en viss struktur 

över tiden och att behovet av stöd fanns med under hela förloppet. Vi fann även att oro 

var en gemensam nämnare i de olika kategorierna. Det kunde tex. handla om oro över 

den sjuke, om de själv skulle klara sin uppgift, över ekonomin och hur framtiden skul-

le bli.  

 

Sjuksköterskan ska erbjuda information, rådgivning och stöd utifrån ett flexibelt och 

individuellt synsätt (Dowswell, Lawler & Jung, 2000). Vilka interventioner sjukskö-
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terskan väljer måste vara baserade på förståelse för de unika behoven i varje familj. 

Det är viktigare att interventionen har mening för den sjuke och närstående, mer än att 

enbart förbättra funktioner (Brauer, Schmidt & Pearson, 2001). För att kunna utgå från 

de unika behoven anser vi att våra vårdplaneringar behöver förändras och utformas så 

att de utgår från den sjukes och de närståendes problem. Genom att vara problemorien-

terad är det lättare att sätta upp gemensamma mål tillsammans med den sjuke och de 

närstående.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie och andra studier visar att de närstående har ett behov 

av att träffa andra i samma situation (Chambers et a., 2001) studier visar även  att ut-

bildning och information i närståendegrupper ökar kunskapen om stroke samt förbätt-

rar situationen i familjen (Evans et al., 1988; Rodgers et al., 1999). Med utgångspunkt 

från detta planerar vi att starta närståendegrupper i samråd med andra professioner 

som arbetar vid den stroke- och rehabiliteringsenhet, där vi för närvarande arbetar. 

Studier visar att det är svårt att fånga de som mest behöver stödet i närståendegrupper 

(Evans et al., 1992), det är en utmaning för teamet att lyckas med det.  

 

För att minska känslan hos de närstående av att bli lämnad att klara sig själv, som 

framkom i vår studie, behövs en bättre övergång till nästa vårdnivå. Olika former att 

arbeta med samordning har prövats och visar att utskrivningsplaneringen och över-

gången till nästa vårdnivå fungerar bättre med en samordnare (Arts, Franke & Hutten, 

2000; Burton,1999). En studie av Burton (1999) visar att sjuksköterskorna kan anses 

som lämpliga i denna roll genom att vara den yrkesgrupp som har helhetssyn och dyg-

net-runt ansvar för den sjuke och den närstående. Det finns redan specialistsjukskö-

terskor för flera patientkategorier, det vi efterlyser är en specialistsjuksköterska med 

inriktning mot stroke. Denna sjuksköterska ska ha en specifik kompetens. Liksom 

hjärtsjuksköterskor eller diabetessjuksköterskor ska strokesjuksköterskan ha fördjupad 

kunskap i sjukdomen, omvårdnaden och rehabiliteringen för denna patientgrupp. Stro-

kesjuksköterskan med sina specifika kunskaper ska fungera som stöd för de närstående 

och som samordnare i vårdkedjan. Strokesjuksköterskan ska aktivt ta kontakt med de 

närstående, så att inte ansvaret läggs på dem att hitta den person som kan ge råd och 



 24

stöd. På det sättet skulle de veta vem de ska vända sig till med sina frågor. De närstå-

ende som haft kontakt med en specialistsjuksköterska anser att de haft fördel av detta 

(Dowswell, Lawler, Young, Forster & Hearn, 1997).  

 

De emotionella förändringarna hos den sjuke upplevdes av närstående som de svåraste 

att tackla och acceptera. Det är viktigt att som sjuksköterska lyfta fram dessa problem 

och försöka förbereda de närstående inför dessa förändringar. Sjuksköterskans roll är 

att stödja de närstående i att kunna förstå och acceptera även de förändringar som det 

inte går att göra något åt. Glass et al. (2000) beskriver ett interventionsprogram där 

man för de närstående förklarar de emotionella reaktionerna hos den sjuke. Vårdper-

sonalen stöttar både den sjuke och den närstående i att öppet tala om de kvarstående 

emotionella problemen som ett led i accepterandet. 

 

Utökade besök i hemmet med träning i den egna hemmiljön under vårdtiden kan un-

derlätta övergången till hemmet. Om rehabiliteringen i hemmet startar i ett tidigt skede 

har sjuksköterskan en viktig roll i teamet för att inte omvårdnaden i vårdkedjan ska 

brytas. Vi ser det som ett alternativ till hemrehabilitering där patienten skrivs ut i ett 

tidigt skede. Enligt Anderson et al. (2000) är hemrehabilitering med tidig utskrivning 

från sjukhuset ett bra alternativ till sjukhusbaserad rehabilitering men kan av närståen-

de upplevas som en ökad belastning. 

 

Vår litteraturstudie har väckt ytterligare frågor. En femtedel av de strokedrabbade är 

yngre än 65 år. Hur upplever dessa yngre närstående till strokesjuka sin situation? Det 

skulle också vara av intresse att veta om män och kvinnor upplever det olika att vara 

närståendevårdare och om de upplever förändringar i det sexuella samlivet, detta be-

rördes inte i artiklarna i vår studie. För att få större kunskap om svenska förhållanden 

och hur de närstående upplever sin situation behövs mer kvalitativ omvårdnadsforsk-

ning i Sverige.  
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