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Sammanfattning/Abstract  

Bakgrund 

Stroke är en sjukdom som drabbar många människor. Strokeanfall medför inte bara bestående 

förändringar för den strokedrabbade utan påverkar även de närståendes situation. Det är inte 

ovanligt att närstående hamnar i en krissituation i det tidiga skedet av en stroke. 

Syftet 

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med stroke. 

Metod 

Detta är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Data 

insamlades genom litteratursökning i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna granskades och 

analyserades utifrån Fribergs (2012)  analysmodell litteraturstudier. 

Resultat  

Resultatet visar att många närstående inte erhåller tillräckligt med information, stöd och 

vägledning i sjukvården. Situationen förändras för många närstående och detta påverkar olika 

aspekter så som närståendes sociala liv, relationer samt syn på tillvaron. Den nya situationen 

medför en känsla av oro, osäkerhet och ensamhet.  

Diskussion/slutsats 

I resultatet framträder närståendes upplevelser anknutna till vårdpersonalen, den 

strokedrabbade samt andra närstående. Närståendes livsvärld påverkas när någon nära drabbas 

av stroke. Närstående vill ha mer uppmärksamhet från vårdpersonalen och framförallt 

delaktiggöras i patientens vård under sjukhusvistelsen. Denna litteraturstudie visar på att 

närståendes upplevelser kan se olika ut och att det därför är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar dessa som unika individer. Således bör den information samt stöd som de 

erhåller vara individuellt anpassat. Om närståendes behov och upplevelser bemöts på ett 

professionellt sätt kan sjuksköterskan bidra med att den nya situationen blir mer hanterbar för 

dessa. 

 

Nyckelord. Stroke, närstående, upplevelser, känslor, information, stöd. 

 



 
 

 
 

 

Summary / Abstract 

Background  

Stroke is a common disease that affects many people. Stroke causes permanent changes in the 

life of the stroke survivors and consequently affects the lives of next of kin. It is not 

uncommon for next of kin to end up in a crisis in the early stage of a stroke. 

Purpose 

The purpose of this study is to describe next of kin’s experience of life after a close person 

suffered a stroke. 

Methods 

A literature review based on 10 scientific articles with qualitative approach. Data were 

collected through literature search in the databases Cinahl and Pubmed. Articles were 

reviewed and analyzed using Friberg (2012)  analytical model.  

 

Result 

The results show that most next of kin do not receive adequate support and guidance in health 

care. Situation changed for most next of kin and this in turn affect their social life, 

relationships and view toward life. This new situation leads them to feel sense of anxiety, 

insecurity and loneliness. 

Discussion/Conclusion 

The results show next of kin’s experiences in relation to nursing staff, the stroke victims and 

other related next of kin.  Life situation and the life-world of next of kin is affected when 

someone close suffer a stroke. Next of kin’s wanted more attention from healthcare 

professionals and above all to be involved in the patient's care during hospitalization.  

This literature study shows that next of kin experiences can be different from person to person 

and it is therefore important that the nurse recognizes them as unique individuals. Thus, the 

information and support they receive should be individually adapted. If the next of kin’s 

needs and experiences are encountered in a professional manner, the nurse can assist in 

making the new situation more manageable for them. 

 

Keywords: Stroke, next of kin, experiences, feelings, information, support. 
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1 Inledning 

Vi valde ämnet stroke då vi hade träffat många patienter som drabbats av sjukdomen och även 

ett antal närstående på våra verksamhetsförlagda kurser. Vi upplevde att närstående inte 

uppmärksammades tillräckligt. Därför valde vi att utforska om hur närstående upplever sin 

situation när en av deras nära drabbats av stroke. Detta för att vi anser att det är väsentligt för 

en sjuksköterska att ha djupare förståelse för hur sjukdomen påverkar närstående.  

 

2 Bakgrund 

Det anges i svensk stroke register att stroke är den vanligaste orsaken till neurologiskt 

handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. 

Enligt denna rapport drabbas varje år ca 30 000 personer i Sverige av stroke och mer än 80 

procent av dessa är över 65 år. Den genomsnittliga åldern för strokedebut är 76 år, 78 år för 

kvinnor och 73 år bland män. Det har tilldelats en betydande resurs för de människor som 

drabbas av stroke i kommunala särskilda boenden och kommunal hemtjänst. Enligt Riks-

Strokedata har den totala samhällskostnaden räknats uppgå till 18,3 miljarder kronor varje år. 

Ett insjuknande i stroke leder inte enbart till stora samhällskostnader och kvarvarande fysiska 

symtom utan påverkar även närstående (Riks-Stroke, 2011) 

 

2.1 Stroke  

Stroke är det engelska ordet och betyder slag. Detta ord började användas i Sverige på 1970- 

talet och har numera blivit vanligare. Ordet slaganfall är ett begrepp som har använts länge för 

att beskriva att någon fått en blödning eller blodpropp i hjärnan (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 

Wergeland, Ryen och Olsen (2012, s.260) är stroke ”ingen enhetlig sjukdom utan ett 

samlingsnamn för den symtombild patienten uppvisar när blodförsörjningen till delar av 

hjärnan helt eller delvis upphör.”  

Medicinskt definieras stroke som ett tillstånd med hastigt utvecklande kliniska symtom och 

eller tecken på fokala, ibland globala bortfall av hjärnans funktioner med symtom som 

kvarstår länger än 24 timmar eller leder till döden. En tredjedel av dem som har drabbats av 

stroke gör en bra återhämtning, en tredjedel har måttlig till svår funktionsnedsättning, och en 

tredjedel dör under det första året (Mitchell & Moor, 2004).  
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Enligt världshälsoorganisationen, WHO, måste fyra krav vara uppfyllda för att ställa 

diagnosen. Dessa är hastigt insättande symtom, symtomen kommer från en viss del av 

hjärnan, den troliga orsaken är en sjukdom i blodkärlen eller i hjärtat samt att symtomen är 

långvariga och sitter i minst 24 timmar. Patientens symtom beror på var i hjärnan skadan har 

uppstått och kommer ofta plötsligt inom några minuter samt är vanligen utan smärta. 

Förlamning i arm, ben eller ansikte samt talsvårigheter är de vanligaste symtomen som också 

är lättast att känna igen (Terent, 2007). Beroende på hur omfattande funktionsnedsättningen är 

kan det uppstå vissa svårigheter i vardagen för den strokedrabbade. Patienten kan exempelvis 

få svårt att utföra morgonrutinen självständigt då muskelrörelserna inte samordnar eller på 

grund av att styrkan i den ena kroppshalvan är kraftigt nedsatt. Stroke kan även påverka 

patientens kognitiva förmåga och göra det svårt för denna att orientera sig till tid och rum. 

Sväljningssvårigheter, yrsel och balanssvårigheter samt dövhet eller svårigheter att känna 

igen, autidiv agnosi, är exempel på andra följder av en stroke (Borenstein & Hårdemark, 

2001).  

Insjuknandet leder oftast till en form av kris för patienten då det ofta beskrivs av patienterna 

som en plötslig och oväntad händelse. Denna drastiska förändring av livssituationen ställer 

stora krav på patientens förmåga till att anpassa sig och finna en mening i tillvaron. Den 

förändrade livssituationen kan ibland innebära stora förluster för patienten i form av 

exempelvis fysiskt, kognitivt, psykiskt, socialt och existentiellt vilket kan ge upphov till en 

kris (Nilsson & Löfsrtöm, 2012).  

 

2.2 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan bör i vårdandet av patienter med stroke agera i enlighet med ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskans grundläggande ansvars områden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Kirkevold (1997) har 

sjuksköterskan fyra funktioner i omvårdnaden av strokepatienter. Dessa är förklarande, 

stödjande, integrerande, och en bevarande funktion. I den förklarande funktionen förväntas 

sjuksköterskan att vägleda patienten och de närstående från kaos till en bättre översikt över en 

ny livssituation. I den andra nämnda funktionen bör patienten och de närstående stödjas samt 

följas genom den normala krisreaktionen och konstruktiv beröm och uppmuntran ges. I 

integrerande funktionen hjälper sjuksköterskan patienten att förstå syftet med den dagliga 

behandlingen och behandlingsprinciperna. I bevarande funktionen har sjuksköterskan i 
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uppgift att tillgodose patientens grundläggande behov och bidra till att denne upprätthåller sin 

fysiska och psykiska energi. Dessutom ingår det i denna funktion att skapa balans mellan 

aktivitet och vila, förebygga komplikationer och ge patienten en helhetsbaserad omvårdnad 

och omsorg.  

För att förstå omfattningen av förändring i livssituation som stroke kan föra med sig till 

den strokedrabbades närstående är det av stor vikt att sjuksköterskan utgår från patientens 

livsvärld. Med livsvärldsperspektivet som grund kan sjuksköterskan se, begripa, beskriva 

samt analysera tillvaron så som den upplevs av människor. Livsvärldsansatsen i vårdande har 

inriktat sig på att få djup förståelse för hur patienterna upplever sin hälsa, lidande, 

välbefinnande samt sin vård (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En 

känsla av meningslöshet kan väckas hos vissa patienter som ser sjukdomen som ett straff 

(Borenstein & Hårdemark, 2001). Detta i sin tur kan påverka närståendes livsvärld då dem tar 

hand om patienten som kan befinna sig i ett lidande. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan uppmärksammar patienten såväl som närstående och finnas som stöd. 

Nationella kliniska riktlinjer för stroke rekommenderar att utbildningsprogram bör 

erbjudas till personer med stroke och deras närstående för att underlätta och hjälpa de till att 

anpassa sig till sin nya roll. En kunskapsbrist och saknad av information angående stroke som 

tillstånd, dess behandling samt tillgängliga tjänster har identifierats av strokedrabbade och 

deras närstående (Bergström, Eriksson, Von Koch & Tham, 2011). 

 

2.3 Patientens upplevelser av att ha drabbats av stroke 

Patienter berättar i en studie att de först trodde att sjukdomen innebar slutet på livet. Det är en 

chock för de att vakna upp på sjukhus och bara minnas den konstiga känslan innan kollapsen. 

I samma studie framkommer det att många som drabbas av en stroke när de är yngre än den 

genomsnittliga pensionsåldern upplever olika typer av förluster. Exempelvis upplever de stora 

förändringar på grund av förlusten av arbete, ekonomiska svårigheter, och förlusten av 

vänner, arbetskamrater, fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter. Yngre strokedrabbade känner 

en större förskjutning från sin roll i livet. I denna studie framträder även deras känsla av att 

inte ha fått hjälp med att hitta arbete och återvända till att vara "normala" (O'Connell, Hanna, 

Penney, Pearce, Pearce & Warelow, 2001).  

I en annan studie av Eilersten, Kirjevold och Bjørk (2010) beskriver författarna att post 

stroke återhämtningen är långsam, komplicerad och utvecklas genom fyra olika faser. I den 
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första fasen (0-2 månader efter stroke) är patienternas viktigaste bekymmer kroppsliga 

förändringar. Patienterna kan uppleva obehag när de blir medvetna om sina kroppsliga 

förändringar. I den andra fasen (2-6 månader) fokuserar många patienter på dagliga 

aktiviteter. Patienter som befinner sig i den tredje fasen (6-12 månader) inser oftast att slaget 

är ett skifte till ett nytt liv. Livet har blivit mer omständligt och ur en emotionell synvinkel har 

de börjat bearbeta förändringen. I den fjärde fasen (12-24 månader) som är den fas där 

patienter upplever motivation i att gå vidare med livet bringar även en insikt i att kroppsliga 

förändringar har blivit permanenta. Detta ger de strokedrabbade möjligheter att reflektera över 

sina liv och fokusera på nuet och den omedelbara framtiden, samtidigt tas större glädje i det 

förflutna. Trots att en ny livssituation uppstår för den strokedrabbade blir medvetenheten om 

möjligheterna som den nya situationen medför större.  

Utskrivning från rehabiliteringsenheten innebär övergången till en ny fas och deltagarna 

uttrycker glädje och positiv förväntan vid tanken av att återvända hem. Men när de 

konfronterar med dagliga sysslor upplever de sina kroppar på ett mer negativt sätt än de har 

på sjukhus (Eilersten, Kirjevold & Bjørk, 2010). 

En annan studie visar att många personer med stroke upplever ofta problem och 

begränsningar i det dagliga livet och detta kan vara relaterat till en lägre livstillfredsställelse. 

Personer med stroke är många gånger beroende av hjälp vilket kan exempelvis erhållas från 

de närstående. Studien visar den ömsesidiga påverkan mellan en person med stroke och dess 

närstående angående livstillfredsställelse. Exempelvis har det visat sig att sämre 

livstillfredsställelse är relaterad till informella vårdare som känner en börda i vårdandet. 

(Mackenzie, Perry, Lockhart, Cottee, Cloud  & Mann, 2007). 

 

2.4 Närstående till strokedrabbade 

Begreppet närstående används i svenskt språkbruk omväxlande med olika begrepp så som 

familj, familjemedlem, signifikant annan, informell vårdare/vårdgivare, familj vårdgivare, 

beroende på syftet och den person som uttrycker det. Användning av detta begrepp är således 

inte begränsad till personer förbundna med blodsband eller äktenskap/sambo utan även andra 

som en nära granne och en god vän räknas också in (Benzein & Saveman, 2004). I 

socialstyrelsens termbank (2011, s.14) definieras närstående som "person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till" och anhörig "som person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna."  
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Situationer efter att en familjemedlem insjuknat i någon form av sjukdom upplevs ofta som 

börda för många närstående, ofta med ökat ansvar samt ökade praktiska vårdaktiviteter som 

hjälp med hygien, förflyttning och medicinering. De närståendes situation kan komma att 

präglas av osäkerhet om vad som kommer att hända framöver (Benzein & Saveman, 2004). 

Dessa belastningar upplevs som tungt och tidskrävande, både fysiskt och psykiskt påfrestande 

(Wallström, 2010). 

Många närstående är informella vårdare till strokedrabbade och sjukdomen påverkar inte 

bara den strokedrabbade utan kan även vara en påfrestning för närstående som är inblandade. 

Nya roller kan komma att bildas mellan den sjuke och den närstående och ett nytt beteende 

mönster kan bildas (Bäckström & Sundin, 2007). Att ha drabbats av stroke kan ha en stor 

påverkan på personens närstående för det är vanligt att dessa övertar vårdandet efter 

utskrivning. Detta tillstånd ställer krav på att närstående anpassar sig till en ny livssituation 

och detta i sin tur kan ha inverkan på deras livskvalitet samt livsvärld. Strokedrabbade 

personer och deras närstående möter både individuella och gemensamma erfarenheter som är 

unika och ofta oväntade under det första året av återhämtning (Ostwald, Bernal, Cron & 

Godwin, 2009). Att vårda någon som har drabbats av stroke kan påverka den fysiska, 

psykiska, sociala samt sexuella hälsan för den närstående. En stressig miljö att utföra 

omvårdnaden i kan också leda till sämre psykisk hälsa, vilket kan leda till betydande 

depression bland informella vårdare (Ursal, 2007).         

Hur den unika situationen som närstående och den strokedrabbade befinner sig i ser ut 

avgör upplevelsen av att vara närstående (Benzein & Saveman, 2004). Tillkomsten av en 

stroke, på grund av dess egenskaper och konsekvenser, utgör en källa till spänningar inom 

familjen. Med tanke på oförutsägbarheten i situationen och baserat på deras tidigare kunskap 

om konsekvenser och komplikationer av en stroke kan närstående hamna i en rad tvivel och 

dilemman. Det är vanligt att familjer möter dilemman så som behovet av att välja en 

vårdgivare, tänka på de förändringar som sker i den fysiska miljön i hemmet och rutiner i 

familjen efter utskrivningen (Silva & Pontes, 2012). 

Det är nästan alltid en självklarhet att en person som har drabbats av stroke tas hand om 

sina närstående (Wallström, 2010). Det i sin tur förändrar närståendes liv och fokus på vad 

som är viktigt i livet och en helt ny livssituation uppkommer (Socialstyrelsen ,2006).  

Bristen på medvetenhet hos de närstående när det gäller sjukdomen eller sjukdom i 

allmänhet, utvecklingen av sjukdomen, det rätta sättet att handskas med de fysiska och sociala 
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krav som kan uppstå kan orsaka ångest. Speciellt hos närstående som initialt inte tror att de är 

kapabla att ta hand om den strokedrabbade (Silva & Pontes, 2012).  

 

3 Problemformulering 

Uppkomsten av stroke är en oväntad händelse som kan leda till permanenta funktionshinder 

både fysiskt, psykiskt och socialt hos den strokedrabbade. Enligt tidigare forskning blir 

närstående involverade i den nya situationen som uppstår efter en stroke. De är oftast 

delaktiga i vården under sjukhusvistelsen och många närstående blir också informella vårdare 

efter utskrivning. Den förändring som uppstår till följd av en stroke drabbar därför inte bara 

den enskilde utan även deras närstående. Upplevelserna av att vara närstående till 

strokedrabbade kan se olika ut. Vi avser med detta arbete att beskriva närståendes upplevelser 

efter att en av deras närstående drabbats av stroke. Med ökad kunskap om närståendes 

upplevelser kan dessa erbjudas stöd samt hjälp på ett mer professionellt sätt.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med stroke.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att utgå från livsvärldsperspektivet i vårt arbete då det anses ha relevans till 

arbetets syfte. Livsvärldsteorin är en ansats som förmedlar mellan ett subjektivistiskt, 

objektivistiskt och ett materialistiskt perspektiv. Livsvärlden är mycket mer än enbart fysisk 

fakta och är människans levda värld och det är i den man söker ett livsinnehåll och en mening. 

Det är i livsvärlden man älskar, hatar, arbetar, leker tycker och tänker, och så länge man lever 

kan man aldrig komma ur eller ifrån den (Dahlberg et al. 2003).  

Med utgång från Husserl förklarar Bengtsson (2005) att människans erfarenheter i den 

komplexa livsvärlden förstås som prepredikativa eller passivt fungerande. Med detta menar 

han att erfarenheterna föregår alla intellektuella aktiviteter, t.ex. omdömen, jämförelser 

slutsatser vilket innebär att erfarenheterna i sin tur inte innehåller någon intellektuell aktivitet. 

 I erfarenheter kan såväl djupa existentiella eller olika handlingars funktioner och betydelser 

i vardagen ingå (Dahlberg et al. 2003). Människan kan stå i ett kommunikativt förhållande till 
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livsvärlden vilket även är den värld där interaktion med andra människor sker (Bengtsson, 

1999).    

Wiklund (2003) menar att kroppen ger oss ett levande förhållande till tid och rum. Hon 

lyfter därför upp vikten av att vårdaren bör försöka förstå patientens berättelse med 

utgångspunkt i livsvärldsteorin. Den levda kroppen är ett subjekt för alla erfarenheter och är 

därför aldrig identisk med ett objekt. Den egna levda kroppen är alltid given i individens 

upplevelsehorisonter. Det skulle inte finnas perspektiv utan den egna kroppen som 

utsiktspunkt. Vi befinner oss alltid i ett interaktivt förhållande med allt vi möter i världen med 

den levda kroppen som utgångspunkt (Bengtsson, 2005). Genom att ha livsvärden som grund 

för vårdvetenskapen inkluderas alltid patienternas men även närståendes perspektiv. Med 

denna livsvärld som grund för vårdandet startar processer som har i avsikt att återställa 

balansen i det vardagliga sammanhang där individens livsmening är invävd (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Bengtsson beskriver med utgångspunkt i Alfred Schutz utarbetade 

livsvärldsbegrepp att den sociala vardagsvärlden är rumsligt strukturerad i en omvärld. I 

denna omvärld står vi ansikte mot ansikte med andra människor och har en direkt tillgång till 

deras liv. Schutz delar denna relation i en du-inställning och en vi-inställning. I du-

inställningen är personen ensidigt medveten om en annan människas levda tillvaro. I vi-

relationen är partnerna däremot ömsesidigt medvetna om varandra och deltar i varandras liv 

(Bengtsson, 2005). 

Det är av stor vikt att det som erfars reflekteras över så att man som vårdare skapar en 

slags distans med hjälp av livsvärldsteorin (Wiklund, 2003). Detta kan vara till stor 

användning i vårdandet då man kan hjälpa patienten genom att sätta denna i centrum och 

bejaka dennas livsvärld (Dahlberg et al. 2003). Detta gör att vårdarens handlingsutrymme 

ökar eftersom möjligheten med att handla med utgångspunkt i medvetna val ökar (Wiklund, 

2003). I vårdandet bör en stor vikt läggas på livsvärldansatsen vilket riktar uppmärksamhet 

mot hur patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård.  Det 

krävs därför en professionell förhållningsätt vilket betonar öppenhet, förståelse och följsamhet 

för att kunna möta patienters och närståendes levda värld på ett bättre sätt (Dahlberg et al. 

2003). I livsvärldsansatsen är det inte bara angelägenhet att människors livsvärld beaktas i sitt 

sammanhang utan bör även respekteras på sina egna villkor (Bengtsson, 1999). 
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6 Metod 

En litteraturstudie har i syfte att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst område 

inom vårdvetenskapen eller ett problem i sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 

2006). Denna litteraturstudie är uppbyggt på vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL 

och PubMED. 

 

6.1 Datainsamling och urval 

I sökandet efter material till uppsatsen försöker begränsning göras till litteratur och artiklar 

som direkt är anknutet till det ämne som vi har valt att utforska om. Studiens syfte som är att 

utforska om närståendes upplevelser vilket leder till att vi väljer att göra den systematiska 

litteraturstudien utifrån en kvalitativ ansats. Sökningar efter relevanta artiklar görs i 

databaserna PubMed och CINAHL med sökord vilket presenteras i bilaga 1. En systematisk 

litteraturstudie beskrivs ha sin grund i en fråga som är välformulerad och som hålls genom 

analysprocessen på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Sökord som används 

är ”stroke”, ”spouse”, ”family”,”carer” och ”caregivers” samt olika kombinationer mellan 

dessa. Olika kombinationer av sökord görs som ett sätt att begränsa antalet träffar. Att göra 

avgränsningar underlättar urvalet genom att sortera dokument som inte tillhör intresseområdet 

(Friberg, 2006).  De tio inkluderade artiklarna i resultatet är publicerade mellan åren 2002 och 

2012. Artiklarna lästes ett flertal gånger av författarparet, var och en för sig, eftersom det kan 

öka trovärdigheten men även för att se om artiklarna besvarade studiens syfte. Artiklarna i 

resultatet presenteras i en matris som benämns bilaga 2. 

 

6.2 Dataanalys 

Denna litteraturstudie har analyserats med hjälp av Fribergs (2012) analysmetod som består 

av tre steg. Det första steget påbörjades genom att läsa de valda artiklarnas innehåll för att få 

en djupare förståelse. En sammanfattning gjordes sedan av författarparet var och en för sig för 

att få en egen förståelse av vad artiklarna handlar om. En jämförelse av sammanfattningarna 

gjordes därefter mellan författarparet i avsikt att kontrollera om artiklarna uppfattades lika. I 

det andra steget identifierades likheter och skillnader mellan de teman som framkom i 

resultatartiklarna. En sammanställning av resultaten gjordes i det tredje steget för att få en 

övergripande översikt av teman som framkom i artiklarna. Informationen som framkom 
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genom sammanställningen av artiklarnas resultat sorterades och kategoriserades under olika 

subteman. Huvudteman för detta arbete skapades därefter utifrån vilka subteman som 

relaterade till varandra. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Bakgrunden till etiska regler för human forskning ligger i motsättningen mellan två allmänt 

accepterade värden, värdet av ökad kunskap och värdet av att upprätthålla individers 

handlingsfrihet och integritet. Det etiska ansvaret utgör grunden för all forskningsetik, där 

reflektionen är en stor del av forskarens arbete. Grundläggande är att forskning bara får 

godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet, och att mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid etikprövning (Friberg, 2012). De valda 

artiklarna i detta arbete är kontrollerade av författarparet innan de lästes mer djupgående och 

är alla etiskt godkända. Etik är en viktig aspekt inom forskningen och det är viktigt att vara 

etiskt medveten när man undersöker olika verk inom forskningens område. Det handlar om att 

exempelvis respektera författarnas vetenskapliga artiklar som de har egen rätt till. Därför är 

det viktigt att just uppge upphovsmannen då man har valt att använda fakta som författaren 

kommit fram till (Olsson & Sörensen, 2011). En annan etisk aspekt som författarparet tar 

hänsyn till är att inte medföra egna tolkningar av materialet, en risk för detta är vid 

översättning av artiklarna. Översättningen ska utföras av författarparet, var för sig, och sedan 

jämföras i syfte att minimera risken för feltolkning.  

8 Resultat  

Resultatdelen bygger på att identifiera hur de närstående till strokedrabbade upplever sin 

situation. Detta presenteras i huvudteman som benämns: Ovisshet inför den uppkomna 

situationen, Känsla av optimism, Förändringar i situationen samt Brister i vården med 

följande subteman i varje huvudtema. I huvudtemat Ovisshet inför den uppkomna situationen 

finns subtemat som benämns upplevelse av oro och osäkerhet. I det andra huvudtemat, 

Känsla av optimism, finns subteman som benämns känsla av hopp samt uppskattning av livet. 

I det tredje huvudtemat, Förändringar i situationen, finns subteman som benämns 

förändringar i relationer och roller, begränsat socialt liv och känsla av ensamhet. I det sista 

huvudtemat, Brister i vården, finns två subteman som benämns en kamp för att söka 

information och brist på vägledning.  
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8.1 Ovisshet inför den uppkomna situationen 

I denna del av resultatet presenteras de artiklar där det framträdde närståendes upplevelser av 

oro och osäkerhet. 

8.1.1 Upplevelse av oro och säkerhet 

Det framgår tydligt i många studier att känslan av oro och rädsla ofta uppstår hos närstående 

vars familjemedlem drabbats av stroke. Närståendes uppfattning av partnernas bräcklighet 

och den inre efterfrågan av att alltid vara närvarande och tillgänglig ger upphov till känslor av 

rädsla och oro (Bäckström, Asplund & Sundin, 2010). Hos vissa närstående finns det även en 

känsla av oro för sin egen hälsa och om något skulle hända med dem. Detta då de hyser en 

rädsla för att den strokedrabbade ska lämnas ensam samt vem som kommer att ta hand om 

denna. En rädsla för att den strokedrabbade ska få en ytterligare stroke ger också upphov till 

oro hos närstående. En ytterligare stroke förknippas inte enbart med bekymmer hos 

närstående utan innebär en upplevelse av att gå bakåt i tiden då personen först fick stroke 

(Pierce, Thompson, Govoni & Steiner, 2012). Direkt efter utskrivning utför flertalet 

närstående omvårdnad utan färdighetsträning, detta skapar i sin tur en känsla av oro hos 

närstående. Vissa närstående oroar sig även för att de personlighetsförändringar som 

uppkommit efter strokeanfallet ska bli bestående (Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne, & Lees, 

2004). 

Störningar i sömnmönster är en vanlig förekommande svårighet bland närstående (Coombs, 

2007). En bidragande orsak till störningar i sömnen är exempelvis närståendes oro över att 

personen är i behov av hjälp under tiden de sover (Pierce et al.2012).  

Närstående upplever osäkerhet inför det de har att förvänta sig i den kommande rollen. Detta 

präglas av stark känsla av att inte veta och ett behov av att söka efter en förståelse som ett svar 

på hela situationen. Denna osäkerhet uppfattas göra det svårt för de närstående att planera för 

framtiden. Långsam återhämtning för vårdtagare och andra hälsofrågor gör känslan av 

osäkerhet hos närstående starkare. Kvinnliga närstående upplever en känsla av osäkerhet inför 

rollen att ta hand om sin man på grund av deras fysiska styrka (Hunt & Smith, 2004).  

 

8.2 Känsla av optimism 

Många närstående är optimistiska inför de förändringar som uppkommer i deras situation efter 

sjukdomen. Denna optimistiska känsla är det som driver många framåt och de känner en 
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tacksamhet över att fortfarande ha den strokedrabbade vid sin sida. Upprätthållandet av 

hoppet är en annan aspekt som driver närstående framåt och detta tas upp i nedanstående två 

subteman.  

 

8.2.1 Känsla av hopp 

Att upprätthålla hoppet ger närstående möjligheten att uppfatta situationen som hanterbar. Att 

vara optimistisk inför förändringar är liksom hoppet också viktig för dem. Även om 

förändringar har uppstått i livssituationen samt förlust av olika aspekter så upplever många 

närstående en tacksamhet. De känner tacksamhet över att kunna ha sin partner hemma, att 

strokeanfallet inte är allvarligare och att den strokedrabbade kan tala eller gå självständigt 

(Coombs, 2007). Många närstående känner framförallt en tacksamhet över att denna 

fortfarande var vid liv (Bäckström & Sundin, 2010). När strokedrabbade visar stabilitet och 

utveckling blir hoppet för framtiden större (Wallengren et al. 2008). Att ha något att se fram 

emot samt att kunna ta paus från vårdandet av den strokedrabbade gav de närstående styrka att 

fortsätta utföra vårdandet.  De hyser hopp om att situationen skulle bli bättre i framtiden 

(Coombs, 2007).  

8.2.2 Uppskattning av livet 

Sjukdomen förändrar både den strokedrabbade och de närstående på olika aspekter i livet. I en 

studie av Buschenfeld, Morris och Lockwood (2009) uttrycker närstående en ökad 

uppskattning av livet. Detta har för närstående i studien bidragit till att de blivit mer ödmjuka 

i sitt sätt att tänka om livet genom att varje dag upplevs som värdefull. Liknande tankegång 

framträder i en annan studie där närstående tar varje dag som den kommer och avstår från att 

göra långsiktiga planer. Detta för att funktionshinder och död är starkt relaterat till stroke 

vilket medför att de närstående tar dagen som den kommer (Wallengren, Friberg & Segesten, 

2008). Livet ses som en gåva av många närstående baserad på de personliga erfarenheter de 

upplevat av hur snabbt livet kan förändras (Buschenfeld, Morris, & Lockwood, 2009).  

 

8.3 Förändringar i situationen 

När en person får en stroke förändras nästan alltid tillvaron för de närstående. Det sker 

exempelvis förändringar i relationer och nya roller kan bildas i hemmet. Närstående kan även 

uppleva att förhållandet med den strokedrabbade har förändrats eller uppleva begränsningar 



 
 12 (34) 

 

 

 

som orsakas av sjukdomen i förhållandet. Många upplever också en begränsning i det sociala 

livet och en känsla av ensamhet.  

8.3.1 Förändringar i relationer och roller 

Förändringar i relationen samt omprioriteringar i livet kan uppstå för par när den ena partnern 

drabbas av stroke. Den nya livssituationen påverkar exempelvis etablerade mönster för att 

dela på arbetet i hemmet. Utförandet av de tidigare fördelade uppgifterna och att ta hand om 

den strokedrabbade blir den andra partnerns ansvar. Detta ansvar upplevs som 

överväldigande, utmanande och osäkert kring den egna förmågan att kunna genomföra 

(Bäckström et al. 2010). Att inta en ny roll som informellvårdare för sin livspartner upplevs 

som en stor omställning för närstående. Den nya rollen innebär för många närstående en 

justering i vardagen för att tillgodose den strokedrabbades behov (Coombs, 2007). 

 Begränsningar i förhållandet upplevs av många på grund av de fysiska förändringar som 

orsakas av sjukdomen. Fysiska eller kognitiva nedsättningar så som förvirring, glömska, eller 

pessimistiska attityder till följd av stroke ställer krav på förhållandet (Coombs, 2007). Många 

närstående känner att förhållandet med sin partner inte kommer att återgå till hur det var 

innan. En inre konflikt upplevs av närstående mellan livslång trohet och rädslan att inte klara 

sig i ett äktenskap som har tagit en annorlunda vändning. I den rollen som präglas av att ta 

hand om den strokedrabbade längtar närstående till känslan av ömsesidighet och sin tidigare 

identitet som make/maka (Bäckström et al. 2010). Hos en del närstående finns en känsla av att 

ha förlorat sin identitet genom att vara mer av en vårdgivare eller en ”mamma” och mindre av 

make/maka till den strokedrabbade (Bäckström & Sundin, 2010). Att inte kunna frigöra sig 

från den nya relationen som har uppstått mellan partnerna framkallar känslor av frustration, 

nedstämdhet och känsla av misslyckande hos närstående (Bäckström et al. 2010). 

Relationer kan dock många gånger stärkas efter en stroke och nya relationer kan uppstå. 

Enligt Bäckström och Sundin (2010) kan relationen med andra, exempelvis släkt och vänner, 

blir mer meningsfull för de närstående efter att en familjemedlem drabbats av stroke med 

tanke på deras förluster. Möjligheter till nya vänskapsrelationer för närstående skapas även ur 

stödgrupper som den strokedrabbade är en del av (Buschenfeld et al. 2009).  Närstående 

uttrycker att fasta och nära relationer inom familjen är hjälpsam och fungerar som en coping 

resurs. Även den relation som uppstår mellan närstående och vårdpersonal utgör en coping 

resurs (Hunt & Smith, 2004). I denna nya relation med vårdpersonal känner många närstående 

sig trygga och säkra då personalen bekräftar de som enskilda individer. Denna bekräftelse ger 

upphov till en känsla av makt och stärkt självkänsla (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). 
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8.3.2 Begränsat socialt liv  

När en familjemedlem drabbas av stroke kan närståendes sociala liv begränsas, framförallt då 

de intar rollen som informell vårdare. I en studie uppger närstående att de upplever en djup 

känsla av förlust och de anser att denna förlust påverkade många aspekter i deras liv. 

Exempelvis upplever närstående en förlust av frihet, fritid, samt äktenskaplig partner men 

även en upplevelse av att mer intresse riktas mot den strokedrabbade (Coombs, 2007). Deras 

ansvar över att ta hand om den strokedrabbade gör att många väljer att bortse från sina egna 

behov och fokus läggs istället på att lyfta upp den strokedrabbade partnern (Bäckström et al. 

2010). Detta i sin tur leder till att närstående väljer att stanna hemma allt oftare då de inte vill 

be om hjälp från andra medan de exempelvis är ute (Bäckström & Sundin, 2010).  

En av anledningarna till varför närståendes sociala liv och utomhus aktiviteter minskar 

beror på en oro av att något ska hända med den strokedrabbade medan de är ute (Coombs, 

2007.). De tar hellre hand om den strokedrabbade självständigt då de upplever att det är deras 

ansvar att tillhandahålla denna vård, detta orsakar en närvaro av trötthet och i slutet av dagen 

känner många närstående sig utmattade. Hemmet upplevs annorlunda av många närstående 

som är informella vårdare till en strokedrabbad och närstående i en studie benämner känslan 

som ”bundna till hemmet” och ”fast i denna bit av egendom” (Coombs, 2007). I en artikel av 

Brereton och Nolan (2002) beskriver närstående förändringarna i sina sociala liv med en 

känsla av isolering. De beskriver hur engagemang för tidigare aktiviteter minskar samt mindre 

kontakt med vänner. 

Närståendes förmåga att kunna integrera livsrelaterade förändringar och kunna göra 

justeringar för att hantera vardagen och ta hand om den strokedrabbade är förknippat med 

deras upplevelse av motivation. För närstående som upplever en ökad känsla av motivation 

ökar möjligheten att kunna gå tillbaka till tidigare aktiviteter. Denna känsla förser även både 

den strokedrabbade och närstående med en känsla av hopp för framtiden. (Brereton & Nolan, 

2002). Arbetsplatsen utgör för många närstående en plats där de får en ny kraft för att kunna 

fortsätta sin vardag. Det benämns även vara en plats för återhämtning då det många gånger 

kan vara utmattande att ta hand om en strokedrabbad som närstående. Arbetsplatsen uttrycks 

bringa en känsla av gemenskap och ”normalitet” då den alltid är densamma (Bäckström & 

Sundin, 2009). Tidigare erfarenheter, som ansågs besvärliga, används av några närstående 

som en motivationsfaktor för att kunna klara situationen som de nu befinner sig i.  



 
 14 (34) 

 

 

 

8.3.3 Känsla av ensamhet 

Trots att många närstående ständigt sitter vid sidan om den strokedrabbade uttrycker 

närstående i en studie av Wallengren, Friberg och Segesten (2008) att de känner sig osynliga 

av vårdpersonal. De upplever utanförskap då personalen inte visar intresse och engagemang 

vilket skapar en känsla av ensamhet hos de närstående. Närstående upplever att vårdpersonal 

utför sitt jobb utan att uppmärksamma de närstående till patienten. En känsla av ensamhet 

skapas även ur relationer med andra släktingar som upplevs rikta all uppmärksamhet till den 

strokedrabbade. Detta leder till att närstående upplever en meningslöshet i att tala om hur de 

känner för släktingar.   

Närstående upplever ensamhet då nära vänner inte kommer lika ofta på besök. Enligt 

närstående är detta relaterat till att vännerna känner sig obekväma i mötet med den 

strokedrabbade på grund av eventuella talsvårigheter och beteendeförändringar (Bäckström & 

Sundin, 2010). Närstående upplever många gånger att de bör hålla andra ur deras kamp och 

låta allt verka normalt. En del vill också skydda sin partner och bevara bilden av denna innan 

sjukdomen. Detta gör att de lider i tystnad då de anser att ingen annan kan förstå deras 

situation vilket kan skapa en känsla av ensamhet (Bäckström et al. 2010).  

 

8.4 Brister i vården 

Närstående stöter på en del svårigheter inom vården och det som framkom starkast i flera av 

resultatartiklarna är bristen på att erhålla tillräcklig information från vårdpersonal samt brister 

i stöd och vägledning.  

8.4.1 En kamp för att söka information 

Närstående har ett stort behov av att erhålla information kring stroke och vårdandet kring den 

strokedrabbade för att utveckla en förståelse för vad det handlar om. Därmed är det vanligt att 

närstående tar en aktiv roll i sökandet av information vilket inte alltid är lätt för dessa och 

detta leder till en uppkomst av frustration (White, Korner-Bitensky, Rodrigue, Rosmus, 

Sourial, Lambert & Wood-Dauphinee, 2007). I en studie av Bäckström och Sundin (2010) 

upplever medelålders närstående sökning av information som en kamp. Denna kamp uppfattas 

ibland mer utmanande för närstående än själva sjukdomen (Bäckström & Sundin, 2010). Brist 

på information till närstående kan leda till att dessa tar till metoder för att på egen hand få tag 

information. Detta genom både öppna och dolda aktiviteter såsom att ställa frågor, observera, 
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avlyssna då personal integrerade med andra patienter samt läsa vårdplaner i smyg (White et 

al. 2007).  

Närstående i en studie av Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne, och Lees, (2004) beskriver 

en känsla av upprördhet och uppkomst av stress på akutvården på grund av brister i 

information av personalen. Detta leder till att närstående inte känner sig delaktiga i vården av 

den strokedrabbade och erhåller exempelvis inte information om varför denna inte får 

smärtlindring, vilka prover som utförs och var denna är. Personalen upplevs vara upptagna då 

de inte uppmärksammar de närstående. Detta gör att närstående vänder sig till patienterna när 

de är på sjukhuset för att erhålla information (Smith et al. 2004). Svårigheter med att erhålla 

information skapar tyngre arbetsbelastning, känslor av frustration, osäkerhet och en förlust av 

förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal. Detta leder till en känsla av ensamhet och en 

längtan efter professionell rådgivning samt stöd (Bäckström & Sundin, 2010). Denna känsla 

av ensamhet uttrycktes hos många närstående oberoende deras framgång av att ha fått tag på 

information (White et al. 2007). Svårigheterna med att få tillgång till information anser vara 

en betydande hinder för att kunna vårda den strokedrabbade i hemmet (Brereton & Nolan, 

2002). 

 

8.4.2 Brist på vägledning och stöd 

Att erhålla stöd och vägledning är viktig för personer vars närstående drabbats av stroke. Vid 

frånvaro av stöd och vägledning kan det innebära ett hinder för de närstående att anpassa sig 

till den nya situationen. Närstående rapporterar att få möjligheter ges för att erhålla 

vägledning och feedback av professionell personal vilket leder till att de inte förbereds för att 

kunna vårda den strokedrabbade (White et al. 2007). Trots att närstående oftast befinner sig 

på sjukhus med patienten på akutvården känner många av dessa att de inte erhåller tillräckligt 

med uppmärksamhet av vårdpersonal. De konstaterar att vårdpersonal utför omvårdnad utan 

att göra närstående delaktiga i vården samt ointresse för att ta hänsyn till närståendes vilja. 

Denna situation leder till att de utvecklar en känsla av utanförskap och frustration 

(Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). En osäkerhet skapas även hos närstående då de 

medger att de har svårigheter med att närma sig personalen som uppfattas ständigt vara 

upptagna (Smith et al. 2004).  

Känslan av att ha fått för lite instruktioner på hur man exempelvis kan flytta den 

strokedrabbade utan att skada sig själv eller denna anser många närstående beror på brist på 



 
 16 (34) 

 

 

 

tid som riktas mot närstående (White et al. 2007). I en annan studie av Smith et al. (2004) 

medger deltagare att även om daglig undervisning inom sjukgymnastik erbjöds av personal så 

var detta otillräcklig. Träning med en professionell sjukgymnast var enligt deltagarna inte 

tillgänglig på helger och på vardagar efter klockan 17:00. Detta ansågs vara en begränsning 

för närståendes möjligheter att tillägna sig nya färdigheter. Närstående upplever även att 

vårdpersonal tar de för givet när det gäller att ta hand om patienten och att det finns brister i 

erhållande av stöd och hjälp (Bäckström & Sundin, 2010). I studien av Smith et al. (2004) 

uppger närstående att de inte blev tillfrågade av vårdpersonalen om de är kapabla till att klara 

av hushållet. Närståendes möten och samtal med professionell personal upplevs som 

sporadisk och saknar bekräftelse på deras situation (Bäckström & Sundin, 2010).  

 

9  Diskussion 

I diskussionen ingår fem delar som nedan benämns: metoddiskussion, resultat diskussion, 

praktiska implikationer, förslag till vidare forskning samt slutsatser. I metoddiskussionen 

diskuterar författarparet kring hur det är att använda den valda metoden och redogöra för 

eventuella svårigheter. I resultatdiskussionen ingår en diskussion kring resultatet utifrån 

sjuksköterskans område, lagar och författningar men även den teoretiska utgångspunkten.  I 

avsnittet praktiska implikationer ges förslag till sådana med förankring i det som framkom i 

resultatet och i resultatdiskussionen samt den teoretiska utgångspunkten. I förslag till vidare 

forskning tas det upp intressanta områden som författarparet tycker bör forskas om. I 

slutsatser knyts uppsatsen ihop och slutsatser dras utifrån det som framkom i resultatet.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Begreppet närstående har i sig medfört problem vid val av sökorden som skulle användas för 

att hitta relevanta artiklar. Inga exakta MeSH-termer kunde hittas för ordet närstående och den 

raka översättningen av närstående enligt svensk-English lexikon är Next of kin. De sökord 

som har används framkom genom diskussioner författarna emellan. Vi har sedan provat en 

mängd olika sökord och sök kombinationer för att få fram så mycket material som möjligt och 

vi upplever att vi mest fick material som besvarade syftet när vi kombinerade sökorden.  

Alla artiklar som använts i denna studie var skrivna på engelska vilket innebär att 

artiklarna behövde översättas för att sedan presentera resultatet på svenska. Eftersom engelska 

inte är vårt modersmål har vi var för sig översatt artiklarna och sedan gjordes en jämförelse 
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för att reducera risken för misstolkningar och missuppfattningar. Att enbart använda artiklar 

skrivna på engelska kan betyda att artiklar som besvarat syftet men skrivna på andra språk har 

missats vilket kan ses som en svaghet i denna studie. 

De valda artiklarna är från fyra olika länder: Sverige (3), Storbritannien (4), USA (2) och 

Canada (1) vilket kan ge ett bredare perspektiv i närståendes upplevelser.  

Denna litteraturstudie genomfördes enbart ur närståendes perspektiv men om patientens 

samt sjuksköterskans perspektiv inkluderats kunde detta ha gett en bredare bild i resultatet. De 

tio artiklarna som är inkluderade i resultatdelen är av en kvalitativ ansats vilket har sina 

fördelar och nackdelar. Kvalitativa studier anses ge djupare förståelse för det valda ämnet som 

är att få större inblick i närståendes upplevelser. Denna litteraturstudie är således tänkt att öka 

medvetenheten kring närståendes upplevelser. Forskning med kvalitativ ansats bygger på 

förutsättningar att vi kan ta del av varandras inre världar med hjälp av språket (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

9.2 Resultat diskussion  

Många personer drabbas varje år av stroke i Sverige och sjukdomen pressar den enskilde 

individen och dennas närstående att anpassa sig till en ny situation med exempelvis 

omprioriteringar, omstruktureringar och förändringar i relationer. Närstående kommer i 

kontakt med en rad hinder men också möjligheter i samband med att en person som står de 

nära drabbas av stroke. Artiklarna i resultatet klarlade upplevelser hos närstående från olika 

länder med åldrar och kön vilket get en bredare bild av hur det är att vara närstående till en 

strokedrabbad. Gemensamt för de inkluderade resultatartiklarna är att närstående upplever en 

förändring av deras situation och livsvärld.  

Närståendes upplevelse av oro och rädsla framträder i flera studier. De anledningar som 

har nämnts vara orsaken till uppkomsten av oron är bland annat närståendes uppfattning av 

partnernas bräcklighet, den egna hälsa, och rädslan för en ytterligare stroke. Då en del 

närstående har sömnstörningar vilket framträder i studien av Coombs (2007) och andra 

upplever en ständig oro finns det risk för ohälsa hos denna grupp. I ICN:s (2007) etiska kod 

för sjuksköterskor står det att ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att 

främja hälsa.  Sjuksköterskan bör därför motivera och uppmuntra närstående som ett sätt att 

underlätta deras upplevelse av oro.  
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Närstående upplever även en oro för att de personlighetsförändringar som uppkommer hos 

vissa strokedrabbade skulle bli permanenta (Bäckström et al. 2010; Pierce et al. 2012; Smith 

et al. 2004). Detta förstärks i studien av Bakas, Austin, Okonkwo, Lewis och  Chadwick 

(2002) där det framträder att närstående är intresserade av att erhålla hjälp från vårdpersonal 

för att kunna hantera de personlighetsförändringar som uppstår hos vissa strokedrabbade.  

En av de främsta anledningarna till att närståendes sociala liv och utomhus aktiviteter minskar 

är relaterat till upplevelsen av oro att något ska hända med den strokedrabbade medan de är 

ute (Coombs, 2007). Dahlberg och Segesten ( 2010) menar att sjuksköterskans vårdande ur ett 

livsvärldsperspektiv syftar till att bejaka situationen från personens synvinkel. Det krävs dock 

att sjuksköterskan har adekvat kunskap för att detta ska kunna göras på ett professionellt sätt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Uppmärksammande av patienternas inklusive närståendes 

perspektiv innebär ett bejakande av människors livsvärld (Dahlberg et al. 2003).   

Författarparet frågar sig med utgångspunkt ur Dahlberg och Segesten (2003) om inte 

sjuksköterskan kan samtala med de närstående om hur deras situation ter sig och ge 

information om att det finns hjälp att få, exempelvis avlastning i form av anhörigstöd. I 

socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska ”socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder” (SOL, 2009:549). Närstående kan genom att erhålla stöd 

från anhörigstöd återgå till sina tidigare aktiviteter. Att ta paus från vårdandet kan även ge de 

närstående en styrka i att fortsätta sin informella vårdarroll (Coombs, 2007). 

Osäkerhet är en känsla som upplevs av närstående efter förekomsten av en stroke. De är 

bland annat osäkra på hur det ska bli när den strokedrabbade kommer hem och om de är 

kapabla till att ta hand om denna (Hunt & Smith, 2004). Närståendes förmåga att lyckas i sin 

nya informella vårdarroll beror på den enskildes personlighet, robusthet och motiverande 

faktorer (O’Conell & Baker, 2004). Närstående i denna studie försöker dock bemästra denna 

osäkerhet genom att försöka vara positiva och tro på en förbättring för den strokedrabbade. 

Detta innebär att de har realistiska förväntningar på den strokedrabbades nivå av 

återhämtningsförmåga. I studien av Wallengren et al. (2008) framträder närståendes 

upplevelser av att hellre göra kortsiktiga mål än långsiktiga då de tycker att framtiden är 

osäker.  

Vårdandet måste enligt Dahlberg et al. (2003) möta den levda och erfarna världen. 

Författarparet diskuterar kring sjuksköterskans roll att här kunna fungera som eventuell stöd 

genom att samtala med närstående om deras förändrade livsvärld. Tillsammans med de 
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närstående kan eventuella hinder i hemmet identifieras genom att fråga om hur 

hemsituationen ser ut samt hur det är att ta hand om den strokedrabbade. Det är viktigt att 

belysa närståendes upplevelser för att vårdpersonalen ska vara mån om hur närstående 

upplever sin situation. Tillit är en viktig faktor här och enligt Bergh (2003) kan 

sjuksköterskan genom att skapa en dialog där tilliten är kärnan leda till ett förbättrat 

samarbete och ökad förståelse parterna emellan.   

En del närstående känner sig ensamma då vårdpersonalen inte visar intresse och 

engagemang. Andra närstående upplever att vårdpersonal enbart uppmärksammar den 

strokedrabbade och då vänner inte kommer lika ofta på besök blir upplevelsen av ensamhet 

starkare. Eftersom många närstående vill bevara den tidigare bilden av den strokedrabbade 

leder detta till att de inte pratar ut om sin situation (Bäckström & Sundin, 2010; Bäckström et 

al. 2009). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) finns det ett behov hos människor att ha ett 

samspel med andra människor och de viktigaste personerna att ha ett samspel med är ens 

närmaste. I enlighet med Wiklund (2003) bör sjuksköterskan uppmärksamma samt ge stöd till 

dessa närstående genom att exempelvis ställa frågor och lyssna på deras upplevelser samt på 

så sätt ta del av deras livsvärld.  

Utförandet av tidigare fördelade uppgifter samt att ta hand om den strokedrabbade blir 

efter en stroke den närståendes ansvar. Den nya rollen innebär för många närstående en 

justering i vardagen för att tillgodose den strokedrabbades behov och detta upplevs 

överväldigande, utmanande, och osäkert kring den egna förmågan att kunna genomföra. Den 

nya livssituationen ställer krav på parförhållanden då många närstående upplever en förlust av 

sin tidigare identitet som maka/make. Detta leder upplevelser av känslor av frustration, 

nedstämdhet och känsla av misslyckande hos närstående (Bäckström et al. 2010; Bäckström 

& Sundin, 2010; Coombs, 2007).  

Enligt Dahlberg et al. (2003) gestaltas livsvärldsperspektivet av det intresse vårdaren hyser 

för patientens berättelse och livshistoria. Genom berättelsen kan vårdaren få tillgång till 

åtminstone vissa delar av patientens perspektiv på vad som bringar ett välbefinnande för 

denna. Författarparet frågar sig om sjuksköterskan kan på samma vis som Dahlberg et al. 

(2003) beskriver ta del av den närståendes livsberättelse. Med livsvärldsansatsen som grund 

beaktar man människans unikhet, i detta sammanhang den närstående.    

I studier framkommer det att närstående inte erhåller tillräckligt med information eller att 

informationen varit bristfällig då de befinner sig på sjukhus med patienten. 

Informationssökningen anses vara en kamp och detta gör att de tar till egna metoder för att få 
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tag på information. Denna informationsbrist leder många gånger till att närstående upplever 

en känsla av upprördhet och stress. Dessutom kan det skapa en tyngre arbetsbelastning för de 

närstående samt ge upphov till känslor av frustration samt en förlust av förtroende för hälso- 

och sjukvårdspersonal (Smith et al. 2004; White et al. 2007; Bäckström & Sundin, 2010).  

Sjuksköterskan bör enligt kompetensbeskrivningen informera och undervisa patienter/ och 

eller närstående såväl individuellt som i grupp och därmed förvissa sig om att patient och/ 

eller närstående förstår given information (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Bergh (2003) är 

målet med information och undervisning ett sätt att förbereda, underlätta och skapa trygghet 

för både närstående och patient att handskas med den uppkomna situationen och framtiden. 

Detta styrks i en studie av Brereton och Nolan (2000) där det framkommer att de närstående 

är i behov av att få information om innebörden av stroke samt dess inverkan på framtiden. 

Därför diskuterar författarparet om situationen kan underlättas för de närstående genom att ge 

anpassat information om stroke och på så sätt öka deras välbefinnande.  

Det har framkommit i studier att närståendes erhållande av vägledning, stöd samt feedback 

från vårdpersonal är bristfällig. Även vårdpersonalens uppmärksamhet till närstående visar sig 

i resultatet inte vara tillräcklig vilket leder till att många närstående inte delaktig görs i vården 

av strokedrabbade. Detta leder till uppkomst av känslor av frustration och utanförskap (Smith 

et al. 2004; White et al. 2007; Wallengren et al. 2008). Detta styrks i en studie av Banks och 

Pearson (2004) där de intervjuade upplever att de inte involveras i patientens vård på sjukhus. 

I enlighet med kompetensbeskrivningen bör sjuksköterskan i dialog med patient och/eller 

närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling (Socialstyrelsen, 2005). Med en förhållningsätt som bygger på empati och 

lyhördhet kan sjuksköterskan ta del av patientens livsvärld samt förstå denna bättre (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Utifrån denna förståelse kan närstående erbjudas individuellt anpassat 

stöd samt vägledning. 

Enligt Bergh (2003) är det sjuksköterskans ansvar att undervisa på ett sådant sätt som är 

anpassat för den enskilde och samtidigt ge generell information som bedöms relevant i 

situationen. Det finns närstående som har eller tidigare haft en professionell vårdgivarroll 

vilket gör att de även har nytta av deras kompetens när de tar hand om den strokedrabbade 

(O’Connell & Baker, 2004). Därför är det av stor vikt sjuksköterskan identifierar närståendes 

behov av information. Detta kan göras genom att sjuksköterskan ställer sig tre frågor som 

lyder: Är individen redo att lära? Hur lär sig individen? Vad är det individen vill lära sig om? 

(Bergh, 2003). I undervisningen bör den lärande förstås och mötas utifrån det 
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vardagssammanhang där denna lever och verkar, därmed utgår vårdpersonalen från dennas 

livsvärld (Friberg, 2003).  

I en studie framträder det att närstående är främst i behov av att få utbildning om tecken 

och symtom på stroke då det kan hjälpa de att identifiera eventuell framtid stroke. De är 

oroliga att inte kunna urskilja symtomen på en stroke med annan form av sjukdom (Bakas, 

Austin, Okonkwo, Lewis, Chadwick, 2002). Närstående tycker att det är viktigt att utbilda 

även andra familjemedlemmar om stroke och dess eventuella påverkan på livssituationen så 

att de har bättre förståelse och kan hjälpa till (Bakas et al. 2002). Närstående i denna studie 

ger förslag om att det bör skapas ett nätverk av vårdpersonal som de kan dygnet runt ringa till 

för att få råd.  

Närståendes behov av att få bekräftelse från vårdpersonal framträder i resultatet men de 

upplever att bekräftelsen som erhålls är bristfällig. De upplever att deras möten med 

vårdpersonalen på sjukhus saknar bekräftelse och en del närstående känner sig bortglömda då 

de inte får någon uppmärksamhet (Bäckström & Sundin, 2009; Bäckström et al. 2010). Enligt 

Dahlberg et al. (2003) bör ett familjeperspektiv tillämpas i det patientcentrerade vårdandet 

vilket innebär att det inte bara är patienten som ska uppmärksammas. Sjuksköterskan bör 

alltså ha ett reflekterande förhållningsätt vilket betyder att motparten bekräftas efter att svaret 

övervägts och en fortsatt kontakt etableras (Bergh, 2003). Genom att bekräfta de närståendes 

känslor visar sjuksköterskan att de är sedda och viktiga vilket anses vara en förutsättning i den 

vårdande relationen. I denna bekräftelse kan närstående känna styrka och slappna av i mötet 

med vårdarna (Dahlberg et al. 2003).   

Hoppet så som det har konstaterats av flera närstående är en faktor som gör deras situation 

mer hanterbar. Att upprätthålla känslan av optimism är liksom hoppet en viktig faktor. 

Närstående upplevde ett större hopp för framtiden när deras respektive nära visar på 

utveckling och stabilitet (Coombs, 2007; Wallengren et al. 2008). Hoppet kan enligt Wiklund 

(2003) utgöra en vårdhandling då vårdaren medvetet strävar efter att väcka eller bevara 

patientens hopp i en påfrestande situation.  

Det har framkommit i resultatet att närståendes relationer med andra kan stärkas efter en 

stroke men nya relationer kan också skapas. Möjligheter till nya relationer skapas exempelvis 

ur stödgrupper och i möten med vårdpersonalen. I relationen med vårdpersonal upplever 

många närstående en trygghet då personalen bekräftar dessa som enskilda individer 

(Bäckström & Sundin, 2010; Buschenfeld et al. 2009; Hunt & Smith, 2004; Wallengren et al. 

2008). Med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet betonar vårdaren en öppenhet samt 
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följsamhet för närståendes levda värld. Således bör närstående bemötas så förutsättningslöst 

så möjligt i vårdrelationen (Dahlberg et al. 2003).  

 

9.3 Praktiska implikationer  

Denna litteraturstudie visar på att det inom hälso- och sjukvården är viktigt att bemöta varje 

enskild individ utifrån dess unika behov. Resultatet belyser vikten av att uppmärksamma 

närstående och delaktiggöra de i patientens vård. Det framkom även i resultatet att närstående 

är i behov av individanpassad information, detta underlättade för de att hantera den uppkomna 

situationen och samtidigt få kunskap om sjukdomen.  Närstående är även i behov av att få 

kunskap om hur de kan ta hand om den strokedrabbade och intresse finns hos dessa att få 

träning i färdigheter av en professionell vårdare. Närstående bör därför få möjligheten att vid 

ett tillfälle eller flera få kunskap om färdigheter då många strokedrabbade återvänder hem 

efter utskrivning. Det är viktigt att sjuksköterskan med utgångspunkt i det nämnda 

livsvärldsperspektivet söker kunskap om hur den närstående upplever situationen och hur 

dennas behov ter sig samt tillvarata den närståendes egen kunskap. Sjuksköterskan bör ta sig 

tid för att samtala med de närstående redan vid det tidiga skedet av strokeanfallet då det i 

resultatet framkom att närstående känner sig osedda i akutsjukvården.  

 

9.4 Förslag till vidare forskning  

I takt med att befolkningen blir äldre drabbas fler av stroke vilket leder till att alltfler 

närstående påverkas. Forskning behöver därför utföras kring närståendes upplevelser när en 

av deras närstående drabbats av stroke. Denna litteraturstudie visar på att det finns brister i 

kommunikationen mellan närstående och vårdpersonal samt brister i det stöd som närstående 

erhåller. Med utgångspunkt ur detta fynd i denna litteraturstudies resultat del vore det aktuellt 

med forskning kring information och bemötande. Det skulle vara intressant att göra forskning 

kring tidens betydelse för närståendes upplevelser och om upplevelserna förändras med tiden 

vilket inte berörs i denna litteraturstudie. Likaväl vore forskning kring sjuksköterskors 

upplevelser av att bemöta samt vägleda närstående intressant. Forskning inom detta område 

anses också kunna underlätta sjuksköterskors bemötande av närståendes upplevelser. 
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9.5 Slutsatser  

I resultatet framträder närståendes upplevelser anknutna till vårdpersonalen, den 

strokedrabbade samt andra närstående. Närståendes livssituation samt livsvärld påverkas när 

någon nära drabbas av stroke. Närstående vill ha mer uppmärksamhet från vårdpersonalen och 

framförallt delaktiggöras i patientens vård under sjukhusvistelsen. Denna litteraturstudie visar 

på att närståendes upplevelser kan se olika ut och att det därför är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar dessa som unika individer. Således bör den information samt stöd som de 

erhåller vara individuellt anpassad. Om närståendes behov och upplevelser bemöts på ett 

sådant sätt som främjar det unika i varje situation kan sjuksköterskan bidra med att den nya 

situationen blir mer hanterbar för dessa. 
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